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O NOVO CURSO POLÍTICO

Carlos Aymerich, portavoz parlamentario do BNG

‘Suprimir a gratuidade dos libros de texto
dá marxe para dicir: por que non pagar pola
H. Vixande

Os nacionalistas ven un novo
curso parlamentario caracterizado por un PP cun discurso de
enfrontamento co Estado pero
sen demandar o aumento de
competencias, senón que o Goberno central invista en Galiza.
Ademais, o portavoz parlamentario do BNG, Carlos Aymerich,
considera que a lingua será un
dos eixes sobre os que os populares farán pivotar a lexislatura.
O curso parlamentario comeza
cun acordo sobre participa ción no control do Goberno,
pero tamén cun afastamento
do BNG do Consello de Con tas. Parecía que existía sintonía
entre as forzas da oposición.
Chegamos a un acordo de mínimos co PP para organizar o
funcionamento do pleno do
Parlamento e estamos en trámites de chegar a un pacto no
que se refire as comisións. Para
nós é satisfactorio. A maiores,
entre os dous grupos da oposición marcáramos unhas regras
rexidas polos principios da
proporcionalidade e a participación nos órganos da Comunidade mediante as que nos
comprometéramos a apoiarnos reciprocamente. Esa reciprocidade non a cumpriu o
PSOE no Consello de Contas e
chegou a un acordo co PP para
darlle un representante máis.
Mais parece que o PP está a tomar decisións que discuten
por igual vostedes e os socialistas. O PSOE mesmo defende o
decreto eólico!
Iso hai que velo. Non lle pedimos ao PSOE que defenda un
decreto que, por outra banda,
foi aprobado polo Consello da
Xunta. O problema é cando se
apoia e logo un membro do Goberno dedícase a boicotealo
dándolle argumentos e escusas

DALIA / A.G.N.

ao PP para suspendelo. Se, no
seu momento, os representantes das Consellarías socialistas
non chegan a levantarse da mesa técnica que acordou a concesión das licenzas eólicas, había
que ver se agora o PP se atrevía a

suspendelo. Pero hai outras diferenzas cos socialistas.
Por exemplo?
Cando falamos do tratamento
fiscal dos “poderosos”, lembramos que a finais de 2008
déuselles un trato preferencial,

a proposta de Solbes e co voto
do PSOE e o PP. E non falemos
da galeguidade das caixas e o
voto contrario do PSOE a que
se impugne no Tribunal Constitucional a invasión de competencias sobre esa mate- >>>
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PEPE CARREIRO

REMASTERIZACIÓN

A

G

e texto
agar pola sanidade?’
>>> ria por parte do Estado. O
mesmo acontece co financiamento.

CAMBIO DE DISCURSO.
Houbo un cambio de discurso
do PP no relativo a asuntos como o banco de terras?
O PP fixo unha campaña demagóxica usando o banco de terras
no rural e a vivenda protexida no
ámbito urbano. Dicían que lle
iamos quitar as terras á xente e
chegado o momento de gobernar, admite que é un instrumento útil. Non é que o descubrísemos nós, existía noutros lugares
e a actual superdelegada da
Xunta en Lugo e ex alcaldesa de
Sober tiña un instrumento semellante no seu concello. Pero
tamén sucedeu co Consorcio de
Benestar, do que dicían que coaccionaba e que é agora cando
comeza a coaccionar de verdade. ? sintomático que o cambio
de símbolos das Galescolas se fixese de costas aos titulares das
mesmas, que son os concellos.
Pensa que está a reforzarse a posición do PP respecto o galego?
É evidente que ao PP non lle
importa xogar coa lingua por
un puñado de votos. O que sucedeu antes das eleccións non
foi unha anécdota. Quen pensaban que o PP ía ser menos
belixerante, trabucábanse. Feixóo detectou algo que xa existiu de sempre, unha pequena
bolsa de electores desarticulados pero influentes e agora trata de ser o seu portavoz. Van
presentar un decreto no que o
galego terá menos peso que en
1995. Onde está a liberdade
cando se parte dunha desigualdade no status xurídico do
galego? A lingua vai ser un dos
eixos do PP na lexislatura.
Hai medidas, como a supre -

editorial

’’

Afinaisde2008déuselles
un trato fiscal preferencial
aos poderosos,
a proposta de Solbes
e co voto do PSOE e o PP”

’’

Ésintomáticoqueocambio
dos símbolos das Galescolas
se fixese de costas
aos titulares das mesmas,
que son os concellos”

’’

Ondeestáaliberdadecando
se parte dunha
desigualdade no status
xurídico do galego?”

’’

Haiqueofreceralternativas,
que pasan por ter un
programa, pero tamén por
recuperar credibilidade e
capacidade de crear ilusión”

’’

EnGalizaéincomprensíbel
unha política progresista
senón está ligada á defensa
do país e o PP sábeo”

’’

Comoseentendequehaxa
medidas tributarias para
a compra de coches e ao
mesmo tempo un recorte
de prestacións públicas?”

sión da gratuidade dos libros
de texto, que están a crear un
exército de agraviados. Non teme que aconteza como lle pasou ao PP no Estado na primeira lexislatura de Zapatero?
Como oposición temos o labor
de poñer de manifesto a realidade detrás da que está o PP, dicir a
quen serve e a quen prexudica
nun marco de propaganda desatada do Goberno: á supresión
da gratuidade dos libros de texto
chámalle “gratuidade solidaria”,
sinalando que os libros serán
gratuítos para quen non poida
pagalos. Iso é un torpedo na liña
de flotación dos servizos públicos; que dá marxe para dicir:
“por que non pagar pola sanidade?”. Xa o dixo Feixóo o 19 de
abril pasado: a sanidade pública
e a escola pública para quen
non a poida pagar. De aí a organizar unha revolta dos ricos para
non pagar supostamente dúas
veces polo mesmo servizo, hai
un paso. A rede pública, especialmente en momentos de crise coma este, non pode estar dirixida por criterios de mercado e
iso porémolo de manifesto. Ese
é o primeiro paso, pero despois
hai que ofrecer alternativas, que
pasan por ter un programa, pero
tamén por recuperar credibilidade e capacidade de crear ilusión. Diso temos menos do que
é necesario para chegar ao Goberno. Temos que incidir en
que o cambio é posíbel e en que
debe lideralo o BNG.

ORIENTACIÓN DO BNG.
Retornando ao curso parlamentario, como vai orientalo o BNG?
Un eixe é a loita contra a crise a
a denuncia de que o PP agrava
a situación dos que máis a padecen. Paralízase a actividade
industrial en áreas como a eólica, polo ditado de empresas de
fora, descóidase o emprego e
desmantélanse os servizos públicos... Outro é a defensa da
identidade e o autogoberno,
non só na lingua, tamén no financiamento ou nas relacións
co Estado en aspectos como o
leite ou a construción naval.
E o Estatuto?

Temos unha proposta de mínimos. A experiencia da negociación, se se retoma un proceso
necesario polas consecuencias
negativas que ten para o financiamento, esixe que todos viren as cartas e digan cal é a súa
proposta de mínimos. Logo hai
que estar pendentes do fallo do
Tribunal Constitucional sobre
o Estatut. Se despois de recortalo como o recortaron, non
serve, hai que preguntarse se
Galiza ten que adaptarse á
Constitución, sobre todo porque o Constitucional é unha
institución integrada en exclusiva polo PP e o PSOE.
E cal espera que sexa a política
do PP no Parlamento?
A que se está a ver: establecer
unha dialéctica no Estado sen
reclamar máis competencias,
pedindo que o Estado invista.
A segunda é marcar un debate
fronte o BNG en termos económicos e sociais e sobre a identidade. En Galiza é incomprensíbel unha política progresista
senón está ligada á defensa do
país e o PP sábeo.
Como ve os orzamentos? O PP
atópase coa realidade da crise.
Non imos negar a crise, pero o
Goberno ten que definir prioridades. O que está a facer é usar a
crise como escusa para desmantelar servizos públicos. Como se entende que haxa medidas tributarias para a compra
de coches e ao mesmo tempo
un recorte de prestacións públicas? Como poden falar de austeridade e logo gastar en propaganda? Se o que queren cos orzamentos é buscar a cobertura
do BNG para recortar as prestacións sociais, non imos entrar.
Por último, pensa que van continuar as denuncias da xestión
do bipartito?
Ese é un recurso que lle pode
servir até o 31 de decembro,
cando teñan os orzamentos e
plena capacidade para desenvolver o seu labor. En realidade
non serve moito como escusa,
non só porque o legado do bipartito é infinitamente mellor
que os 16 anos de Fraga, senón
porque nestes meses Feixóo xa
modificou os orzamentos.G

alza do prezo do petróleo –o esgotamento dos
pozos é un horizonte que xa
comeza a albiscarse– outórgalles un novo valor ás fontes enerxéticas emanadas do
noso solo. Galiza está a recuperar parte do relevo que
acadou nos anos sesenta, no
período da grande expansión hidroeléctrica. A entrada en funcionamento do encoro de Castrelo de Miño,
traduciuse, por exemplo, no
tendido dunha liña a Madrid, dentro do chamado
Sistema Sil, que permitiu
acabar cos cortes de enerxía
na capital de España. A potencia do subministro, máis
que a proximidade do porto,
decidiu tamén a instalación
de Citroën en Vigo. Daquela,
perdéronse terras moi aptas
para a agricultura, pero creouse unha empresa, Fenosa,
que pasou a controlar unha
parte importante das centrais dos nosos ríos, de modo
que non todo foi parar a
mans alleas, caso de Iberduero (hoxe Iberdrola), que
aínda así quedou con varios
encoros do Sil.
Despois dunha progresiva deslocalización da propiedade, hoxe ningún dos
nosos grandes saltos depende de capital galego. Núñez
Feixóo fotografouse, o pasado 18, cos responsábeis de
Gas Natural, novos donos
dalgúns dos emblemas da
riqueza enerxética galega
como Frieira, Os Peares ou
Belesar. O presidente da
Xunta aproveitou para
anunciar, como unha dádiva, os 300 millóns que investirá aquí Gas Natural, aínda
que a súa repercusión traducirase sobre todo na ampliación e no mellor aproveitamento dos recursos hídricos. Cal é o beneficio que logra Galiza de todo iso?
A outra enerxía en auxe é a
eólica. O PP (o de Fraga e agora o de Feixóo) entrégalles os
nosos montes a grupos foráneos. Despois de que Inglaterra remasterizase os Beatles,
tal vez teñamos que facer nós
o mesmo coas teorías da dependencia e o colonialismo
dos anos sesenta.G
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María Obelleiro

ASEMANA
DENUNCIA DO BNG

MEDIO MILLÓN
DE SUBVENCIÓN POR CADA
EMPREGO ACUÍCOLA

Manuel Vázquez, secretario xeral do
PSdeG.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

POLAS ACUSACIÓNS DO PP

MANUEL VÁZQUEZ QUERÉLASE
CONTRA A XUNTA E O CONCELLO
DE SANTO AMARO
O secretario xeral do PSdeG,
Manuel Vázquez, presentará
unha querela contra a Xunta e
o Concello de Santo Amaro por
entender que foron “conculcados” os seus dereitos nun proceso aberto por unhas supostas irregularidades na reforma
da súa vivenda situada en San
Amaro. Vázquez –que amosou
a súa “perplexidade” por que o
PP coñeza un “expediente que
non se incoou”–, argumentou
que á vivenda “non se lle tocou
nin nun centímetro”. O PPdeG
–que deu a coñecer publicamente a información nunha
rolda de prensa– pediulle explicacións ao socialista “polas
irregularidades cometidas por
el mesmo na ampliación do
seu pazo”.G

O novo Plan Acuícola que pretende aplicar o PP entregará
medio millón de subvención
por cada emprego directo creado. O Consello da Xunta xa
reservou 140 millóns de fondos europeos para subvencionar as granxas. O parlamentar
do BNG Bieito Lobeira –que
atacou o “hiperbólico” volume de axudas ao sector– considera que o obxectivo da
Xunta é favorecer empresas

Rolda de prensa do Grupo Parlamentar do BNG sobre o Plano Acuícola. P. FERRÍN/ A.G.N.

“amigas”. Entre elas citou a
Pescanova, beneficiara da decisión da Xunta do PP de reto-

mar a granxa de Touriñán, eliminada polo bipartito por estar en Rede Natura. O parla-

de impulsar o PP. O PSdeG obtivo nas anteriores eleccións municipais un total de seis edís
dunha corporación de 13. Os sete restantes quedaron repartidos entre o PP –con outros seis–,
e o BNG –con un–, que apoiou a
investidura da socialista Paula
Fernández, pero non entrou no
Goberno local. Na actualidade a
alcaldesa goberna con outros
dous concelleiros, xa que o PP
pactou cos tránsfugas Xavier
Cuíña e Ofelia Rei –que, previsibelmente, substituirá a Paula
Fernández na cadeira de mando– e debido ao distanciamento
da rexedora co edil socialista Xerardo Lázara.G

LEI DE TRANSPARENCIA

O BNG BUSCA OS CONVENIOS
DA XUNTA COS MEDIOS
O PP incumpre a Lei de Transparencia ao non remitir os datos do segundo trimestre relativos aos convenios de colaboración das consellarías e entes
da Xunta cos medios de comunicación. A Administración tiña de prazo até o 20 de
setembro para publicar no
DOG a información, pero só
dous organismos menores
–Augas de Galicia e CEEI S.A.–
cumpriron. Ante a infracción,
o BNG presentou dúas interpelacións no Parlamento nas
que lle pregunta á Consellaría
de Economía polos convenios.
O último informe do Consello
de Contas alertou da enorme
cantidade de cartos públicos
que reciben os empresarios de
medios de comunicación a
través destes acordos. Os fiscais públicos descubriron que
se entregaran 14 millóns por
esta vía no 2004, o último ano
completo da era de Manuel
Fraga. O maior beneficiario foi
o grupo de La Voz de Galicia,
con 1,8 millóns –que tamén

mentar tamén lembrou que a
Consellaría de Mar autorizou
a ampliación da granxa de
Oia, unha instalación dunha
filial de Pescanova que ten
sentenza firme de derrubo por
parte do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza. (TXSG). A alternativa expresada polo BNG
nunha proposición non de lei
pasa por unha moratoria que
impida construír novas plantas. O paro permitiría un diálogo entre ecoloxistas, industria, concellos e Xunta para
chegar a un pacto que permita
“seguridade xurídica” aos investimentos.G

INICIATIVA DO BNG
Manifestación da veciñanza de Silleda contra a posíbel moción de censura do PP.

acadou o único convenio asinado por Augas de Galicia
nesta nova etapa de Goberno
do PP, acordo do que non se
publicou a contía.G

IMPULSADA POLO PP

MÁIS DE 2.000 PERSOAS
CONTRA A POSÍBEL MOCIÓN
DE CENSURA EN SILLEDA
O domingo 20 de setembro, Si-

A.G.N.

lleda acolleu unha manifestación na que participaron uns
2.000 veciños e veciñas para
amosar o seu rexeitamento á
moción de censura que preten-

MANIFÉSTASE O 18 DE OUTUBRO

‘QUEREMOS GALEGO’ CHAMA
OS VOTANTES DO PP
No marco do seu primeiro acto
público como plataforma ante a
sociedade, Queremos galego lembrou que impulsará unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para
esixir que se garanta a “protección dos dereitos lingüísticos” dos
cidadáns. A plataforma avanzou
que mantén conversas co PSdeG
e as organizacións sindicais para
animalos a participar na manifestación en defensa do idioma que
se celebrará en Compostela o
próximo 18 de outubro. Tamén
invitou “os votantes do PP” a unirse ao “desacordo co ataque á lingua”. Entre os presentes no acto
da plataforma cívica atopábanse

Presentación da plataforma 'Queremos Galego' en Compostela.

o secretario xeral da CIG-Ensino,
Anxo Louzao, o músico e xornalista Xurxo Souto, o deputado do

BNG Bieito Lobeira, ou a portavoz
de Galiza Nova, Iria Aboi, entre
outros.G

O PP REXEITA PARALIZAR
AS OBRAS DO PORTO DE MASSÓ
O Grupo Parlamentar do PP
votou en contra dunha iniciativa parlamentar do BNG para
paralizar as obras de construción do porto deportivo de
Massó en Cangas. Os populares argumentaron que se está
iniciado un proceso de diálogo
entre a Consellaría do Mar e a
confraría de Cangas para buscarlle unha solución ao conflito. O BNG defendeu que a responsabilidade é da Autoridade
Portuaria, presidida por Corina
Porro (PP), e que nela recae a
competencia de suspender as
obras. Nesta mesma liña, o PSdeG tamén sinalou que Porro
ten a posibilidade de retirar a
concesión outorgada á empresa pola Autoridade Portuaria.
Os nacionalistas consideran
que coa actitude do PP quedou
demostrado que a “xogada de
fondo” dos conservadores é
desgastar o Goberno municipal
de Cangas (BNG), recuperar a
alcaldía, e construír o porto.G

>>>
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NON SABEN
Damián Villalaín

PACO VILABARROS

P

O ritmo de axudas
da Lei de Dependencia cae un 50%
O número de expedientes tramitados pasa
dos 2.000 ao mes do final do bipartito aos 919 que
está a sacar adiante o PP. BNG e PSOE denuncian
unha crise interna na Consellaría de Traballo
Manuel Vilas

Durante a campaña electoral,
Alberte Núñez Feixóo animaba
os cidadáns a denunciar nos xulgados á Xunta por non pagar as
axudas da Lei de Dependencia.
“Á sociedade só lle queda unha
posibilidade: acudir os xulgados
e demandar ao Goberno pedindo exclusivamente que se cumpra a Lei”, animaba o líder conservador nun mitin en Vilagarcía
con persoas maiores. Xa no Goberno, as promesas do PP de axilizar os pagos baten coa a mesma falta de fondos e excesiva burocracia que impediron ao bipartito cumprir as expectativas.
Así, 16.870 galegos teñen a
axuda aprobada pero aínda
non cobran. Habería que sumarlles parte de 13.419 solicitudes presentadas que aínda
non foron avaliadas, segundo
datos oficiais de setembro publicados polo Ministerio de Sanidade e Política Social.
Un atasco de máis de 30.000
expedientes que a Xunta non
está a ser quen de reducir significativamente. No último ano
do bipartito, tramitábanse
2.000 expedientes por mes.
Neste agosto só foron 189, case
un 90% menos do que tramitaba o anterior Goberno, denuncia o voceiro parlamentar do
BNG, Carlos Aymerich.
A Consellería de Traballo
proporciona datos diferentes.

>>>

’’

AntesoPPdicíaqueaculpa
era da burocracia da Xunta,
agora di que é de Madrid”

En todo caso, as cifras do Executivo tamén mostran unha caída
no ritmo de tramitación. Así, a
Xunta presume que entre maio
e agosto atenderon 3.678 dependentes. É dicir, unha media
de 919 persoas por mes, menos
da metade do que se tramitaba
nos últimos meses do bipartito.

SERÍAN PRECISAS DÚAS LEXISLATURAS PARA ATENDER A TODOS. “A este
ritmo Beatriz Mato [conselleira
de Traballo e Benestar] necesitaría dúas lexislaturas para
atendelos a todos”, ironiza Laura Seara, deputada socialista.
Seara, que foi bastante crítica
co labor do BNG coa Lei de Dependencia, asegura que co novo Goberno a situación é peor.
A socialista tira de hemeroteca para denunciar as promesas
incumpridas do PP. Por exemplo, Feixóo prometeu que en
120 días todos os grandes dependentes cobrarían o 50% das
axudas e o outro 50% antes final
de ano. No escenario máis optimista debuxado por Beatriz Ma-

to no Parlamento habería 16.565
grandes dependentes atendidos
antes de finais de ano, pero aínda quedarían 7.000 persoas gravemente eivadas coa axuda recoñecida pero sen cobrar.
O líder conservador tamén
prometeu que en 100 días a nova Xunta reduciría un terzo o
tempos de trámites. Tras máis
de cinco meses no Goberno,
Feixóo só logrou presentar o anteproxecto dun decreto para diminuír a burocracia. Malia ser
presentado aos medios tras o
Consello da Xunta, o certo é que
este texto aínda non recibiu o
visto bo do Executivo nin se debateu na Cámara. Trátase dunha estratexia, presentar un texto
como oficial malia aínda non
estar aprobado legalmente, técnica que o Goberno do PP explota de seguido para paliar as
acusacións de “parálise administrativa” da oposición. O borrador do novo decreto promete “reducir o prazo de tramitación de 12 a 6 meses” e “permitirlle aos usuarios acceder ao estado do seu expediente periodicamente co fin de promover a
transparencia”. O proxecto tamén busca que os coidadores
das persoas falecidas antes de
finalizar o trámite poidan cobrar con efecto retroactivo.

MADRID, CULPÁBEL? Cando os
conservadores estaban na oposición a culpa do atraso era da
“mala xestión” da “macro-estrutura burocrática do Consorcio de Servizos Sociais”, mentres que os populares agora xustifican os impagos en que o Estado non envía os cartos que

debera. Así, a Conselleira de
Traballo, Beatriz Mato, cre que
“se deberían reclamar ao Executivo central 440 millóns de
euros para 2010, seguindo as recomendacións do Observatorio
Nacional da Lei de Dependencia, que recomenda multiplicar
por cinco a contribución do Estado”. Un obxectivo moi pouco
realista en tempos de crise, pois
suporía que Madrid enviase a
Galiza catro veces máis de fondos que este ano, 101 millóns.
En todo caso, o Executivo autonómico asegura que adicou 28
millóns do Plan de Austeridade
á Lei de Dependencia.
Ten razón Mato ao queixarse
que o Estado non cumpre cos
pagos da Lei de Benestar? Aymerich dálle a razón pero acusa
ao PP de non tomar medida algunha para solucionar o problema. Seara, polo contrario, asegura que Madrid entregou máis
do previsto. Para ela a culpa do
atasco é o “caos” dunha Consellería na que, segundo a parlamentaria, cada delegación provincial vai por libre. Carlos Aymerich coincide con Seara en
que hai “conflitos internos entre
a conselleira Beatriz Mato e a secretaria xeral de Benestar, Susana López Abella”.
O nacionalista asegura que
outra das causas dos atrasos
nos pagos é que os funcionarios
se adicaron, no lugar de tramitar os expedientes iniciados, a
“depurar” as listas de axudas,
para excluír as persoas falecidas; permitindo a Mato poder
presentar diante da opinión pública unha mellor porcentaxe
de expedientes tramitados.G

edro Arias sabe falar un
galego moi pasable,
aprendido nos tempos nos
que cismaba “sobor do problema nacional na Galicia” en
revistas auspiciadas polo PCG.
Que agora se negue a falar galego no Parlamento responde
a esa súa tendencia a sobreideoloxizar que xa mostraba
daquela, cando escribía cousas como que “a tarefa fundamental do novo nacionalismo
é a de abranguer dialecticamente a organización e incorporación á vida pública das
forzas do traballo e da cultura
galegas, coa elabouración dun
corpo teórico nacional galego”. O que quero ilustrar con
este malévolo rescate textual
non é tanto o cambio ideolóxico de Arias –en si mesmo irreprochable– como o seu ben
arraizado gusto pola ideoloxización de todo o que se lle poña diante, desde as linguas e
as nacións ata o nudismo. Seguro que Xesús Vázquez xa llo
detectou.
Xulgo distintos os casos de
Xavier Guerra, Pilar Farjas e López-Chaves. Neste trío o problema non semella ideolóxico
senón de simple impericia:
non saben falar galego. O resultado desta falta de competencia é a produción dun “patois”
cacofónico e zoupón que en
vez dun cariño á lingua parece
un intento de ridiculizala. É razoable insistir en que sigan castigando o galego desde a tribuna do Hórreo? Non será mellor
que se expresen en castelán, ao
tempo que se comprometen
na aprendizaxe da lingua propia do país que lles paga o salario, como fixeron algúns conselleiros do bipartito? Talvez o
feito mesmo de poñer en evidencia a súa ignorancia sexa
un bo modo de publicitar as
tristes metas deses clubs pseudobilingües tan mimados por
estes tres políticos lingüisticamente tolleitos.G
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Érazoableinsistirenque
sigan castigando
o galego desde
a tribuna
do Hórreo?”
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IBERDROLA
EN RAXOI

Carlos Aymerich

X

a falamos noutras ocasións
de que a frecuencia coa
que o PP enche a boca co "Estado de Dereito" é inversamente
proporcional ao respecto polos
principios e normas que, na
práctica, serven para diferenciar
o imperio da lei do reino da arbitrariedade. E, neste sentido, a
política eólica que está a seguir o
goberno de Alberto Núñez Feixóo é un bon exemplo do que vimos de afirmar. Marcado o fin
que ser quere lograr, pór o noso
vento en mans de Fenosa e Iberdrola, o PP non se para en miudezas legalistas. Para que resolver os recursos interpostos polos
interesados? Para que cumprir
un decreto que segue en vigor e
continuar un procedemento xa
iniciado?... Non. Nada diso. É
moito mellor encargarlle un informe de parte a un cargo político ocultando ao tempo outros
que avalan a plena legalidade da
política enerxética do BNG e, na
súa virtude, suspender o concurso eólico ao tempo que se
impulsa unha lei que, retroactivamente, tenciona expropiar os
actuais adxudicatarios –empresas galegas na súa imensa maioría– co fin de render o noso vento aos pés daqueles que xa están
a estragar os nosos ríos.
Mais, con todo, o máis grave
son as consecuencias que comporta a paralización do concurso eólico: elimínanse postos de
traballo, recúase na protección
do medio ambiente, elimínase
a participación pública nos novos proxectos e, con ela, o retorno a Galiza dos beneficios obtidos a partir da explotación do
noso vento. No nome da liberdade de empresa todo sacrificio
é pouco. Di o conselleiro de Industria que a Xunta non debe
sentar no Consello de Administración das empresas. E leva razón. É moito mellor que sexan
as grandes eléctricas as que senten no Consello da Xunta. Diso
é do que se trata.G
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Omáisgraveson
as consecuencias
que comporta
a paralización
do concurso eólico”
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O presidente
de Pescanova
á fronte dun porto
deportivo ilegal
Punta Lagoa, con 355 amarres, é o porto deportivo
que preside Manuel Fernández de Sousa,
construido sen licencia municipal e declarado
ilegalizabel pola Xerencia de Urbanismo en Vigo
X.C.

Nin o novo PXOU vigués é
quen de legalizar todas as instalacións en terra de Punta Lagoa, o porto deportivo que sen
licencia municipal construiu
en 2005 o presidente de Pescanova Manuel Fernández de
Sousa. Unha nova sentenza
xudicial vén de darlle a razón
tanto á asociación de viciños
de Teis como ao colectivo ‘Voces polo Litoral de Teis’, que
manteñen desde hai anos a súa
oposición ás obras en terra e
tamén ao propio porto, que se
ergue sobre un dos máis importantes bancos de navalla da
ría de Vigo.

Manuel Fernández de Sousa.

O club, promovido inicialmente por un familiar xa falecido de Fernández de Sousa, foi
asumido por este, amparándose nunha concesión da lámina
de auga por parte da Autoridade Portuaria presidida polo popular Xulio Pedrosa e comezado a construír sen ningunha
caste de autorización municipal, sendo Corina Porro alcaldesa. A imposibilidade de acceso de tráfico pesado por terra
na zona de Espiñeiro, foi salvada por Sousa mediante a utilización dun cortafogo forestal,
que o Ministerio de Medio Ambiente prevía habilitar como
ruta peonil. A inhibición da autoridade municipal permitiu
levantar naves, agora ilegalizábeis e susceptíbeis de derrubo,

e mesmo trocar unha caseta
desmontábel nun restaurante
de deseño, tal como informan
as revistas especializadas en
náutica.
Fernández de Sousa mantén un contencioso xudicial,
pero xa son varias as senten-

XOSÉ LOIS
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cias que obrigan a Punta Lagoa a desmontar a obra en terra do porto. Pero a tensión subiu cando o Ministerio de Medio Ambiente comezou este
verán as obras da prevista ruta
peonil, con presenza da ministra Helena Espinosa e o Dele-

gado do Goberno, Antón Louro. Aos poucos días, aproveitando a xornada inaugural da
World Fishing Exhibition, Fernández de Sousa declarou que
“o PSOE é o grande responsábel histórico da paralización
da acuicultura en Galicia”.G
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TIRAR A COMIDA
Mª Xosé Queizán

O

PACO VILABARROS

Rebelión nas aulas
A burocracia e a supresión da gratuidade
dos libros de texto alporizan a mestres e familias
H. Vixande

A supresión do modelo de gratuidade universal dos libros de
texto do ensino non universitario que puxera en marcha Fraga Iribarne e ampliara o bipartito, está a provocar dificultades burocráticas nos colexios e
a alporizar a mestres e familias.
Estas últimas rexeitan unha
medida que establece distincións entre alumnos ricos e pobres. Como o cambio do sistema é parcial, este ano afecta ao
alumnado de primeiro, segundo, quinto e sexto de primaria.
A supresión da gratuidade
dos libros a través do préstamo
substituíuse por unha “gratuidade solidaria” mediante a que
as familias que o soliciten e teñan unha renda baixa poderán
recibir unha subvención compensatoria que cubrirá parte
dos gastos da adquisición dos
libros –no caso dunha familia
de pais e dous fillos con ingresos menores a 21.600 euros
anuais, recibirá o que a Xunta
estima como custo total da
compra, 180 euros. Para recibir
os cartos, os pais deben entregar nos centros de ensino unha
documentación entre a que figura a copia da declaración da
renda. Os colexios, pola súa
banda, deberán introducir os
datos nunha aplicación informática oficial.

Con independencia de calquera valoración, a introdución dos datos prodúcese nun
dos momentos máis delicados
do curso escolar: o seu comezo. Esta circunstancia incrementa e ás veces multiplica a
burocracia á que están sometidos os colexios, o que levou a
parte das directivas a negarse a
cumprimentar a correspondente ficha informática.
A Consellaría de Educación
limitou a Vigo e Pontevedra esta
negativa e mandoulle aos directores dos centros das dúas localidades unha instrución para
que enviasen os documentos ás
delegacións da Xunta para realizaren elas ese traballo. Unha
portavoz de Educación tamén
asegurou que os problemas só
teñen lugar nos grandes centros
de Pontevedra e Vigo e en consecuencia limitou a estes dous
concellos as dificultades. Porén,
A Nosa Terra puido saber que
na Coruña e Santiago tamén hai
colexios que tampouco están a
introducir os datos na aplicación informática.

RAZÓNS OBXECTIVAS. O presidente da Asociación de Directores
de Vigo, Afonso Guitián, que
dirixe o CEIP Teis-Frián, explicou que a negativa a introducir
os datos débese a razóns obxectivas: a sobre carga de tra-

’’

Oscentrosdesexamosque
cando comece o curso
todos os nenos conten
cos libros, algo que non vai
acontecer porque moitos
pais agardarán pola axuda”
[Afonso Guitián]
Presidente da Asociación
de Directores de Vigo.

’’

Oensinononéungasto,
é un investimento, e o
sistema de préstamo que
estaba vixente garantía
a validez dos libros durante
catro anos, agora non
sabemos canto tempo será”
[Virxilio Gantes]
Presidente da Confederación
de Pais de Alumnos.

ballo que comporta, que por
outro lado admite a Consellaría. No plano particular, Guitián rexeita a “gratuidade solidaria” e prefire a gratuidade total, aínda que non a través do
anterior modelo, que tamén
incluía certas doses de burocracia. “Eu optaría porque os
libros de texto formasen parte
dos gastos xerais como as fotocopias, pero en todo caso, o
que desexamos os centros é
que cando comece o curso to-

dos os nenos conten cos libros,
algo que non vai acontecer
porque moitos pais agardarán
pola axuda”, anticipou Guitián. A Xunta estimou en 20 días o prazo máximo para a entrega dos cartos, aínda que
posteriormente admitiu que se
van producir atrasos.
Segundo a Consellaría, o
aforro que para a Administración representa o novo modelo
ascende a 21 millóns en catro
anos, é dicir, sete millóns por
curso. Aínda que esta estimación é discutida pola oposición, sete millóns anuais representa unha cantidade moi cativa respecto ao elevado número
de persoas as que afecta, xa
que Galiza conta con 330.000
estudantes de ensino non universitario. Aínda que a Xunta
afirma que o sistema é mellor
porque é máis xusto –reciben
cartos só quen o necesitan–,
non consegue evitar a sensación de agravio entre as familias e de descrédito diante do
profesorado.
Virxilio Gantes, presidente
da Confederación de Asociacións de Pais e Nais, lembrou
que a gratuidade total era unha
vella aspiración e rexeitou “unha esmola” que establecerá
distingos entre nenos ricos e
nenos pobres. “O ensino non é
un gasto, é un investimento e o
sistema de préstamo que estaba vixente garantía a validez
dos libros durante catro anos,
agora non sabemos canto tempo será”, asegurou.G

verán destapa os corpos
e deixa á vista o gordor
de moitas mulleres e homes,
algunhas aínda novas. A pesar da moda que aprecia corpos delgados, comprobamos
como a economía, coma no
resto dos aspectos sociais,
vence. O nivel de vida deseña
os corpos, tan diferentes no
terceiro mundo e nos EE UU.
Co que gasta unha criatura en
donuts e chucherías come
unha familia pobre en África
ou Asia. Mentres a fame é un
problema neses países, a
obesidade comeza a selo no
noso primeiro. A estética funciona por contraste. Ser gorda nun país de famélicas é un
plus, aquí o contrario. Canto
á ética, pensar nos excesos
alimentarios nas nosas mesas
mentres noutras escasean os
alimentos máis elementais,
non é só paradoxal, senón
moi inxusto. A conciencia
desta iniquidade non digo eu
que deba obrigar á abstinencia, pero si a non desbaldir a
comida. E iso faise, non só en
certos fogares senón na Sanidade Pública. Nos hospitais
de Vigo serven cada día 4.400
pratos de comida. Son menús
variados e de calidade. Acompañei as miñas tías e a miña
nai no hospital en varias ocasións e tiven oportunidade de
comprobar, non só a calidade
dos produtos servidos, senón
a abundancia dos pratos, inadecuada, creo, para persoas
enfermas. Que barbaridade!,
dicía a miña nai, que vivira a
guerra e nunca tiraba a comida. A maioría dos comensais,
enfermos!, non poden nin deben comer tanto. O resultado
é moita comida estragada cada día, que costa 20.000 euros, que se poderían empregar noutras necesidades. É
tan absurdo que dá para pensar. Incluso sospeitar. Motivos haberá, non sensatos nin
xustos, para ese malgasto.G

’’

Oresultadoémoita
comida estragada
cada día,
que costa
20.000 euros”
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Os reclamos dos candidatos dos principais partidos piden o voto en Moncão.

ALBERTE RIVERO

E se limitasen os mandatos
dos alcaldes?
De aprobarse a mesma norma que
en Portugal, en Galiza o 60% dos alcaldes,
especialmente os do interior e da provincia
de Ourense, non poderían concorrer
ás municipais de 2011

Alberte Rivero

As eleccións autárquicas
(municipais) que se celebrarán en Portugal o once de outubro, serán as últimas para a
maioría dos presidentes de
cámaras do país luso. Unha

lei aprobada polo executivo
de José Socrates establece un
límite máximo de tres mandatos, doce anos, para os alcaldes portugueses.
O executivo portugués sacou adiante o novo marco le-

xislativo, para os municipios,
coa forte oposición das bases dos grandes partidos e especialmente dos presidentes
dos concellos. Jaime Soares,
alcalde de Vilanova de Poiares dende o ano 1974, chegou
a cualificar a nova lei coma
“un atentado á democracia”.
Aínda que as críticas no PS,
foron máis soterradas que
abertas, un 70 por cento dos
presidentes de cámara socialistas portugueses non poderán concorrer ás eleccións locais de 2013.
De repetir os mandatarios
arraianos, tan só o rexedor
de Ponte da Barca podería
ser candidato. Dende Chaves a Caminha, ningún outro
tería opción xa que todos dirixen as súass cámaras municipais dende hai máis de
doce anos.
Dinosauros da política
municipal coma Rui Solheiro, presidente da cámara (alcalde) de Melgaço ou Vaz
Carpinteiro, máximo mandatario de Monçao, con máis
de tres décadas á fronte dos
seus municipios, deberán
buscar outros horizontes na
política. A asemblea nacional
podería ser o seu destino,
causando un enorme overbooking no establishment
político portugués.

AS LEXISLATIVAS SON SECUNDARIAS.
A pesar desta nova norma e de
celebrarse lexislativas, o vintesete de setembro, tanto a cartelería como a publicidade de
rúa esta centrada nas eleccións autárquicas. G

Os dirixentes de acordo, os alcaldes non
De aplicarse a mesma lei na
Galiza, o efecto sería devastador. Só poderían presentarse ás
eleccións de 2011 trinta e nove
rexedores dos noventa e tres
concellos que ten a provincia
ourensá, a mesma proporción
é válida para o interior das provincias de Lugo e Pontevedra.
Agás na ría de Arousa, na costa
os cambios no poder soen ser
máis constantes. Dende o alcalde de Cenlle, Manuel García
Montero, o máis veterano de
Galiza, rexedor dende o ano
1967, até alcaldes das grandes
cidades coma os socialistas de
Lugo e Santiago ou o nacionalista de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, non poderían concorrer.
A semellanza do que acon-

tece coa fusión dos concellos,
os responsábeis dos tres grandes partidos verían con bos
ollos esta lei, argumento exposto off the record, dado o
mal estar que xeraría entre
boa parte dos rexedores. Moitos destes alcaldes dispoñen
de dedicacións exclusivas e levan unha vida case profesional vencellada ao concello. A
aplicación desta norma mudaría un cargo que, coas
maiorías absolutas e con boa
parte dos resortes de poder
controlados, non ven perigar
elección tras elección.
O máis prexudicado sería o
PP, por ser a forza maioritaria e
gobernar desde os anos oitenta
concellos como Covelo, As Neves, O Bolo, Lalín, Lobeira, Cen-

’’

Segundooslexisladores
portugueses, despois de
doce anos, os alcaldes
enrócanse e deixan de
favorecer os cidadáns”

lle, Vilar de Barrio, Dozón... até
uns cincuenta. Os socialistas terían que buscar novos candidatos para Rianxo, Redondela, O
Barco, Vilardevós, Foz ou Monterroso entre outros. No BNG,
os rexedores de Allariz ou Pontevedra non poderían recuncar, tampouco poderían os independentes de Oleiros, Carballeda de Valdeorras ou Rábade. A opinión da maioría destes

rexedores é semellante á que
expresa Francisco Rodríguez,
alcalde de Chandrexa de Queixa: “se o pobo vota e porque
nos quere, limitalo sería cercenar a democracia”.
O argumento exposto polos redactores da lei portuguesa baséase en que unha lexislatura sería abondo para asentar no poder, outra para mover proxectos e unha terceira
para desenvolvelos. A partir
de aí chegaría a producirse un
enrocamento do político que
non favorecería os cidadáns.
Esta idea é compartida por alcaldes galegos, os que non teñen o obxectivo vital de permanecer no poder por longo
tempo. Así, por exemplo, o independente Xaquín Rodrí-

guez Ambrosio, rexedor de
Rairiz de Veiga, comparte o argumento dos lexisladores portugueses e ampliaríao a todos
os cargos públicos: “acabas
cansando e máis tarde ou
máis cedo hai que dar paso a
xente que traia outras ideas,
queiras ou non estáncaste”.
A limitación de mandatos
tamén provocaría o abandono
de pesos pesados das deputacións, sería o caso do vicepresidente da de Pontevedra, Xosé
Crespo ou do recén nomeado
vicepresidente da Deputación
ourensá, Placido Alvárez Dobaño, que leva máis de dúas décadas á fronte da alcaldía de Muíños. Na mesma situación estarían a maioría dos deputados
das catro deputacións.G
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A enquisa do ensino
era tramposa, só tiña
que preguntar
galego ou castelán”

ENPOLEIROALLEO
EL PAÍS
CONTRA ZAPATERO POR
DARLLE A MEDIAPRO
A TDT DE PAGO
O diario The New York Times informa os seus lectores da existencia dunha campaña de El
País contra Zapatero. “Estrañas
diferenzas de El País co líder socialista”, titula o rotativo americano nun artigo asinado por Doreen Carvajal. “Ao abriren o diario o luns pola mañá, algúns lectores deitaron o seu café con
leite. O xornal con trinta anos de
existencia e en tempos valedor
senlleiro do Partido Socialista,
publica unha caricatura do presidente do Goberno á fronte dun
mapa que amosa o afundimento de España polas lacras do
paro e o déficit”, informa. Mais
tamén sinala que “outros, dentro e fóra do Goberno, sospeitan
que a información é o resultado
do enfrontamento entre a matriz do diario, Prisa, e o seu rival,
Mediapro, sobre os dereitos da
televisión dixital concedida por
Zapatero a Mediapro”. A noticia
tamén explica que “Prisa é un
dos maiores grupos de comunicación do mundo de fala hispana, é propietaria de El País
–cunha difusión de 402.000
exemplares–, e de varias emisoras de televisión e de radio. Afectado pola crise publicitaria que
se deixa sentir en todos os medios de comunicación, negociou
recentemente a extensión dun
préstamo para saír adiante”.
Mentres El País faille a guerra
ao Goberno, o seu rival na
prensa escrita, o diario El Mundo, informa con rexouba sobre o
enfrontamento e mesmo se pon

José L. R. Zapatero.

PACO VILABARROS

Pedro j. Ramírez.

Jesús de Polanco.

El País / REUTERS

do lado de Zapatero. Nun dos titulares, o xornal que dirixe Pedro J. Ramínez escolle unha
frase do presidente do Goberno:
“Quen queira mandar que se
presente ás eleccións”. O xornal
explica que desde o verán Zapatero agardaba a campaña e informa de que esta se produce
“logo da aprobación, tras moi-

tos meses de atraso, do real decreto lei que dá luz verde á TDT
de pago, unha norma que, por
simplificar, prexudica o Grupo
Prisa, tradicionalmente afín aos
socialistas”. El Mundo chega a
preguntarse se “Prisa tentou
chantaxear o Goberno”.
A defensa que El Mundo fai
de Zapatero resultaría insólita
uns meses atrás e nun editorial
inclúe parágrafos como o seguinte: “Ten graza que se lle reproche enquistamento e falta
de transparencia a un gobernante que deu entrevistas a todos os medios de comunicación dalgún relevo, non tomou
represalias con ningún e cedeu
boa parte do obsesivo control
sobre a televisión pública. E, sobre todo, que iso se faga desde a
óptica de quen formaban parte
dun sistema no que se vulneraba a lei tanto para axudar os
amigos como para machucar
os que non o eran”.
Desde Público, o diario de
Mediapro que se tería beneficiado da televisión dixital de
pago, tamén dan conta da intrahistoria de Prisa e do seu factotum, Jesús de Polanco, falecido en 2007. “Polanco demostrara durante décadas as súas
dotes de negociador e o seu olfacto para alcanzar pactos en beneficio de Prisa. En 2002, por
exemplo, aplaudiu o golpe contra Hugo Chávez (‘Golpe a un
caudillo’, titulou o seu editorial),
pero en 2005 Alfaguara (editorial
de Prisa) vendeulle ao Goberno
de Chávez un millón de exemplares de El Quijote tras aceptar
cambiar o prólogo de Mario Vargas Llosa por outro de José Saramago. E en 2003 subiu á presi-

[Gloria Lago]
Galicia Bilingüe.

dencia de Sogecable a Rodolfo
Martín Villa, ex ministro franquista moi próximo a Aznar”.
En calquera caso, o envite de
El País contra Zapatero vai a por
todas e empregou case todo o armamento co que conta, ex dirixentes socialistas incluídos. Só
falta Felipe González, moi ocupado nestes momentos na defensa das centrais nucleares.G

PESCANOVA
E O CABO TOURIÑÁN
A autorización para instalar
unha planta de acuicultura de
Pescanova no Cabo Touriñán,
que apadriña o Goberno da
Xunta, coñeceu todo tipo de críticas. Unha delas vén da man de
Luís Pousa en El Correo Gallego.
“Os expertos en acuicultura,
empezando polos especialistas
en bioloxía mariña, saben que
non hai unha soa razón técnica
pola que a planta que se quere

Cabo Touriñán.

situar en cabo Touriñán non
poida instalarse en calquera outro punto da costa galega”. Lembra o xornalista que “o Cabo
Touriñán, co seu vello tapiz de
herbas e toxos, debería declararse Patrimonio Natural da
Humanidade. Mais, pola contra, os actuais gobernantes autonómicos, co presidente á cabeza, xa anunciaron a súa sentenza economicista de que conservalo no seu estado natural resulta socialmente irrentábel”.
Pousa tamén afirma que “se
Compostela non conservase e
non revitalizase o seu patrimonio artístico, hoxe non sería un
dos destinos mundiais dun tráfico multitudinario de xentes. Só
desde a incultura e a falta de
perspectiva se pode admitir a
carencia de sensibilidade para
valorar a importancia da paisaxe
e do medioambiente como os
máis prezados legados da arte
suprema. Tras millóns de millóns de anos en harmonía coas
forzas da natureza, o simbólico
Cabo Touriñán será transformado nunha granxa de graxentos rodaballos”.G
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Álvaro López Mira, coautor dun estudo sobre a parroquia

‘É absurdo que a Xunta non teña competencia
sobre a ordenación territorial interna’
Antonio Cendán

Álvaro X. López Mira, profesor
de Ciencia Política, é un dos
autores da obra colectiva A parroquia en Galicia, coordinada
por Fernando García Pazos.
Mira sinala que a parroquia,
coma unidade territorial, perdeu a súa funcionalidade, pero
que habería que buscarlle novas fórmulas cara o futuro.
Que representou tradicionalmente a parroquia?
Foi a unidade fundamental de
convivencia até que decaeron
os sectores básicos que dela derivaban. Nos anos sesenta e
máis profundamente nos setenta perde a funcionalidade
clásica porque a sociedade rural
perde moito peso na economía
galega. Pero a parroquia, no seu
sentido máis amplo, foi o principal nivel de socialización dos
galegos ao longo de practicamente toda a súa historia.
A xente identificábase máis coa
parroquia que co concello.
Iso foi debido a que os concellos
foron parroquias escollidas de
xeito aleatorio, cun escaso sentido da racionalidade administrativa. A unidade parroquial
era vista coma moito máis propia e de feito durante moitos
anos, diría até séculos, houbo
moitos problemas de liderado.
Pódese dicir que os concellos
xurdiron das parroquias?
Por norma xeral non se escollía

nin o núcleo máis habitado nin
o máis central, o que provocou
moitas distorsións coma o caso
dos Peares, con constantes enfrontamentos. Outro tanto ocorreu entre Curtis e Teixeiro ou
Cariño e Ortigueira ou Láncara e
a Poboa de San Xiao. Afortunadamente, nos tempos que corren ese tipo de localismo xa foi
superado porque non existe alternativa ao concello.
Ten sentido a parroquia nos
nosos días?
Se non se considera a parroquia
rural clásica tal e como a concibe o Estatuto de Autonomía
de 1980 si pode gozar dalgún
sentido. Temos que ter en conta
que en 2009 cambiaron moito
os conceptos de ocupación de
espazos, de habitabilidade, a
propia concentración urbana...
Como se concibe a parroquia
actualmente?
Xa non pode ser alternativo ao
Concello, entre outras cousas
porque camiñamos en sentido
inverso. Todos estamos de
acordo en que hai que reducir os
termos municipais que sexan
inviábeis. Neste momento está
en plena actualidade o que denominamos gobernos de multinivel. Neles hai unha intervención de toma de decisións de carácter consensuado previamente en non xerarquizado. Ese
tipo de executivos xa se pode
percibir nos estados federais e

’’

TantoGaliciacomaCataluña
carecen de capacidade
para decidir sobre
deputacións, concellos
e entidades locais”

’’

Aprovinciaquedou
anticuada desde que naceu,
só ten un sentido político”

na propia Unión Europea. Non
se trata de que un poder superior teña mandato sobre outro
inferior senón que se trata de
unha colaboración entre os distintos entes á hora de tomar decisións. Temos que ter en conta
que en Galicia hai uns 32.000
núcleos de poboación, un número moi superior proporcionalmente ao resto do Estado.
Como se encontra a organización interterritorial galega?
Para que esta sexa eficaz habería que dilucidar o absurdo de
que a Comunidade Autónoma
non teña capacidade de decisión sobre a súa organización
territorial interna. Isto só pasa
en España e non en ningún outro Estado federal. Nestes últimos, os órganos centrais estatais carecen de competencias

sobre as entidades locais. Tanto
Galicia coma Cataluña carecen
de capacidade para decidir sobre a eliminación de Deputacións, Concellos e outras entidades de organización local. O
que non se pode facer agora é
crear novas unidades administrativas sen antes eliminar outras que xa carecen de sentido.
Ten sentido a provincia agora?
Entendida coma tal, quedou anticuada dende o momento en
que naceu. O seu obxectivo foi
puramente político, xa que con
ela as Cortes de Cádiz, de 1812,
tan só trataron de diluír definitivamente a unidade que representaba o antigo Reino de Galicia. De feito o movemento provincialista xurdido a raíz desta
artificial división pretendía que
a nosa terra seguise sendo provincia única. O único sentido
que ten actualmente segue a ser
de carácter político. Se Vigo é o
principal motor económico de
Galicia e non é provincia, ou
Santiago, que a capital galega,
tampouco, que sentido ten que
sigan a existir? É xa non é só un
problema das grandes cidades.
No sur de Lugo, a comunicación
entre Monforte e Sober era case
imposíbel, por non falar da excentricidade que segue a representar a Mariña de Lugo ou o
leste de Ourense que están separados máis de 100 km das
súas respectivas capitais.G

álase estes días da autoridade dos profesores, que
Esperanza Aguirre quere consagrar por lei para reforzar a protección penal dos docentes.
Logo do sucedido esoutro día,
tamén en territorio Aguirre,
cuns policías que pretenderon
intervir nun botellón, non sei se
será boa idea investir de autoridade e mesmo de uniforme uns
profesores que, visto o que todos
vimos, estarán pensando en que
xunto coa placa lles poñan coche oficial, non sexa que a algún
túzaro lle dea por queimalo.
O problema da autoridade
nas aulas non pode abordarse
dende a nostalxia dunha paz idílica que nunca existiu, nin
dunha orde que responde a
unha sociedade xa fenecida. O
cambio social imponnos dous
datos ineludíbeis. Un, que nas
sociedades democráticas o
principio de autoridade está
permanentemente cuestionado. Outro, que a educación
deixou de ser un ben escaso e
por tanto valorado (coma todo
privilexio) para ser un ben abundante e por tanto desvalorizado
(como se desvaloriza necesariamente todo o que abonda). Non
hai ben sen efectos perversos.
Así as cousas, a restauración da
autoridade do profesor, coma a
do pai ou a do policía é ineludibelmente problemática. Implica dende logo os valores, dos
que sempre se fala. Pero non no
senso en que se fai adoito, concibindo o Mundos dos Valores
coma unha reedición do
Mundo das Ideas de Platón en
comentario de selectividade. Os
valores non son sombras que
podemos proxectar nas conciencias dos suxeitos coa luz da
sabedoría senón realidades intanxíbeis que non teñen existencia autónoma das condicións
sociais nas que se producen.
Digan o que digan as leis, as
aulas non voltarán ser o que foron: nin no bo nin no malo: necesaria e afortunadamente.G
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Asaulasnonvoltarán
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A SOIDADE
DE ZAPATERO
Xesús Veiga

A

índa non se cumpriron
dous anos dende a vitoria
electoral do 2008 e José Luis Rodríguez Zapatero vive o peor
momento da súa traxectoria política. Ten practicamente esgotada a credibilidade a respecto do
tratamento da crise económica e
non posúe un plan B convincente ante unha sentenza negativa
do Tribunal Constitucional no
espiñento asunto do Estatut. E o
“talante” non resulta suficiente
cando o grupo PRISA decide atacar por terra mar e aire para defender a súa conta de resultados.
A chegada de Zapatero á
Moncloa permitiulle ocupar un
dos papeis principais de referencia dos partidos socialistas europeos nun panorama gobernamental dominado polas forzas
conservadoras. A xestión presidencial da crise erosionou gravemente esa posición. A gran demora na aceptación, mesmo
verbal, da virulenta treboada
económica inhabilitouno para
construír un liderado con capacidade de iniciativa no ámbito
europeo. Foi Nicolas Sarkozy –e
non Zapatero– quen patentou a
retórica da refundación do capitalismo e quen está a facer propostas verbais innovadoras para
adaptar o cálculo das variábeis
macroeconómicas ao nivel real
de benestar dos colectivos sociais. A economía viviu no mundo feliz da burbulla inmobiliaria
mentres os dirixentes do PP e do
PSOE discutían cantas roldas de
copas había que pagar para celebrar aquelas cifras que nos levaban ao pleno emprego.
Quintás pide eleccións anticipadas despois de non ter solicitado a dimisión dos directivos
das entidades financeiras cómplices da desfeita económica. O
grupo PRISA morde a man que
lle deu de comer. Con estes e outros vimbios, Mariano Raxoi
agarda gañar o partido sen baixar do autobús.G
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Créase a segunda eurorrexión' hispano-lusa. Portugal e España asinaron a
constitución da segunda eurorrexión entre ambos países, que abranguerá as
rexións portuguesas do Alentejo e Centro e a comunidade autónoma de Extremadura. A nova eurorrexión, de 3,3 millóns de habitantes, ten como obxectivo fomentar a cooperación transfronteiriza, co apoio económico dos fondos
comunitarios. A primeira foi a constituída por Galicia e o norte de Portugal.G

A CRISE DO ESTATUTO CATALÁN

Miquel Sellarès, analista político

‘Catalunya está a desencantarse
do Estado das Autonomías’
César Lorenzo Gil

Miquel Sellarès (Barcelona,
1946) é analista político e protagonista da historia recente de
Catalunya. Fundador de CiU e
promotor de iniciativas sociais
relacionadas co independentismo, comenta o “quente setembro catalán”.
Nas últimas semanas produciuse unha consulta pola independencia en Arenys de Munt,
anunciouse unha manifestación
interclasista se o Constitucional
rexeita o Estatut e até o presidente do Barcelona, Joan Laporta,
defendeu a identidade catalá.
Está todo interconectado?
Quizais non conscientemente
pero si como resposta social á situación que se vive en Catalunya. Nos últimos anos está a medrar exponencialmente a desafección por España e a apatía
pola política. Isto non o invento
eu; hai ano e medio o presidente
da Generalitat, José Montilla, expúxoo estes termos nunha conferencia. Catalunya está a decatarse de que o Estado das Autonomías é unha gaiola para as súas arelas de desenvolvemento e
reacciona de diferentes xeitos
aínda que cada acto non deixa
de ser un tentáculo cuxa orixe é
a mesma, o cansazo.
A primeira consecuencia de todos eses actos é a mala sona de
Catalunya no resto do Estado.
Hai un estado de opinión belixerante con Catalunya, pase o
que pase. Isto non é novo. O anticatalanismo vén de vello en
Madrid. Dá igual que Jordi Pujol defenda publicamente na
década do 1990 que quere participar na gobernabilidade de
España ou que Josep-Lluís Carod-Rovira se confese non-español. O concepto que hai enfronte é ríxido. Con todo, eu
son optimista a día de hoxe.
Nos últimos anos produciuse
un retorno de emigrantes en
Catalunya, xa xubilados, ás sú-

as terras de orixe: Extremadura,
Andalucía, Murcia... Son estas
voces, que coñecen por dentro
as vantaxes do modelo catalán,
as que frean o anticatalanismo.
Sen elas, a imaxe de Catalunya
nesas rexións sería completamente nefasta.
Cal é a razón do desapego á política?
Catalunya fixo un grande esforzo para aprobar o novo Estatut.
A clase política confiou no novo
talante de José Luis Rodríguez
Zapatero e acabou vencida polas promesas incumpridas e o
acoso dos seus contrarios. Ese
cansazo trasladouse ao electorado, que automaticamente se
afastou. Unha recente enquisa
da Generalitat afirma que ao
73% dos cataláns non lle interesa a política.
E que consecuencias ten ese
cansazo sobre a propia clase
política?
Deixouna en crise. A xeración
de Pasqual Maragall está afogada pero tamén a de Carod e poida que a de Artur Mas –depende do resultado das próximas
eleccións catalás. No PSC hai un
profundo debate interno. Un
dos adaís intelectuais do federalismo, Josep Ramoneda, chegou a dicir que non se pode ser
federalista se non hai con quen
federarse, tal é a distancia co
PSOE central. Deixou de ser
marxinal dicir en voz alta que os
socialistas cataláns deberían ter
grupo propio no Congreso dos
Deputados. Por outra banda, o
independentismo gañou espazos antes coutados. Non é exótico que haxa independentistas
no gremio dos empresarios de
alta tecnoloxía ou en prestixiosos bufetes de avogados. Pasouse do independentismo litúrxico que tiña a súa misa maior o
11 de setembro a considerar
que unha Catalunya en relación
directa coa UE respondería mellor aos seus intereses.
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Non é exótico que haxa
independentistas
no gremio dos empresarios
de alta tecnoloxía
ou en prestixiosos bufetes
de avogados”
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Os emigrantes retornados
están a frear
o anticatalanismo”

Hai un cambio ideolóxico ou
unha moda?
Se fose unha moda sairían beneficiadas determinadas siglas.
E non é iso, o cambio ideolóxico
esténdese por todas as clases e
mentalidades porque responde
a un cambio social e xeracional.
O propio Pujol afirmou que os
pactos da Transición deben ser
revisados porque a clase dirixente a todos os niveis xa non viviu aquela etapa. A nova Catalunya precisa novas formas de
encarar a política cotiá. Fixémonos, por exemplo, na incidencia
da emigración. En Catalunya viven 1,2 millóns de inmigrantes.
Este impacto non ten comparación con ningunha outra comunidade e presenta desafíos de
fondo calado. Por exemplo, a
anterior emigración tiña como
lingua vehicular o castelán e só
aceptou a medias a inmersión
en catalán. Hoxe, asiáticos ou
africanos viven no paradoxo de
fechar as súas comunidades no
plano cultural e adaptarse, en
cambio, plenamente ao catalán
no ensino para as novas xeracións. Unha das consecuencias

da anterior inmigración foi que
Catalunya non teña sindicatos
nacionalistas, por exemplo. Que
resultará desta nova inmigración? Está en perigo o catalán ou
ten unha oportunidade única?
Ese cambio ideolóxico mudará
os actuais partidos ou creará
outros?
Os cambios non son tan rápidos como para marcaren a
axenda electoral dos próximos
comicios cataláns pero dese futuro resultado poderemos extraer algunhas conclusións.
Mas precisa a maioría para salvar a CiU. Se non goberna, é posíbel que Josep Antoni Duran i
Lleida aposte por fin por crear
unha dereita catalá que beba
directamente no electorado do
PP e entra nos cálculos reais
que Laporta e outros impulsen
un partido nacionalista liberal.
Movementos máis a longo prazo son o Reagrupament, o partido de Joan Carretero de centro
independentista que ben pode
fracasar no curto prazo pero gañar votantes a varias lexislaturas
vista.
Que pasará o día seguinte a un
ditame restritivo do Constitucional sobre o Estatut?
L’Òmnium Cultural, plataforma moi influente en Catalunya,
organizará unha manifestación
que podería ser histórica. Tanto
polo número de asistentes como pola presenza de líderes
destacados do PSC. Eu aposto a
que o ex presidente Maragall e o
actual conseller de Economía,
Antoni Castells, estarán ombro
con ombro con Jordi Pujol e outros destacados políticos.
Dese ditame depende a maioría de Zapatero?
Posibelmente. Hai pouco, o secretario de Organización do
PSC, José Zaragoza, comentaba
comigo que se Zapatero perde a
Moncloa, significará a fin por
un bo tempo das coalicións entre socialistas e nacionalistas.G

12-13 estado.qxd

22/9/09

23:30

Página 3

ESPAÑA.13.

ANOSATERRA

Pitarlle ao Rei non é delito.A Sala do Penal da Audiencia Nacional vén de
confirmar que a pitada sufrida polo Rei durante a interpretación do himno
na última final de Copa non ten carácter delitivo, aínda que 'supoña un
comportamento desagradábel e non sexa exemplo de educación e civismo'. Así o recolle un auto da maxistrada Teresa Palacios polo que se desestima o recurso de apelación presentado pola Fundación Para a Defensa da
Nación Española (DENAES).G

DANI CARDONA / REUTERS

24-30 DE SETEMBRO DE 2009

’’

QUERE VOSTEDE…
Agnes Marquès

C

hegaríalles o tsunami
que varreu Catalunya e
o Madrid político pola consulta sobre a independencia á
que unha plataforma convocou os cidadáns dunha vila
catalá que se chama Arenys
de Munt... O radicalismo da
consulta –quere vostede a independencia de Catalunya–
queda curto ao lado do esaxerado da reacción política e
xudicial. É lastimoso ter uns
dirixentes temerosos da opinión pública. Por que tanto
medo a que a sociedade
–ben, dúas mil persoas ao final– exprese libremente a súa
opinión nunha consulta que
non é vinculante? Por que o
máximo órgano xudicial do
Estado prohibe unha consulta que está á mesma altura ca
outra na que se pregunte sobre o cambio de nome dunha
rúa? E por que, en cambio, se
autoriza unha manifestación
da Falanxe no mesmo día e
lugar da consulta independentista e non vinculante? É
dicir, o que ía ser unha festa,
unha cousa caseira, á fin e ao
cabo, ínchase até requirir un
despregamento policial inédito, até vergoñento.
Ben, eses dous mil cidadáns que acabaron participando na consulta votaron
por unha abrumadora maioría que queren que Catalunya
sexa independente. Lástima,
iso tería quedado aquí, sen
máis, case seguro, se non entrasen en escena o circo político e o xudicial… Pero a súa
intervención multiplicou os
titulares e o efecto bóla de neve, que empezou a conta
atrás: outros municipios xa
preparan consultas semellantes ás de Arenys.
E se a pregunta fose “Quere vostede que se manteña a
unidade de España”, que pasaría?G
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Por que tanto medo
a que a sociedade
exprese libremente
a súa opinión?”
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Merkel e Sócrates terán que pactar UN’’CAMBIO
INTELIXENTE
para manter o poder
LATEXOS

X.L. Franco Grande

Alemaña e Portugal
celebran eleccións
parlamentarias.
Os seus primeiros
ministros caeron
nas últimas
semanas nas
enquisas e poderían
ensaiar pactos
novidosos na
política europea

T

Baixo o prisma das eleccións lexislativas previstas para o 27 de
setembro, Alemaña e Portugal
definirán o seu futuro político
para os próximos catro anos
nun momento clave para medir
a solidez do proxecto de integración europeísta.
En ambos escenarios electorais, a conservadora Angela
Merkel e o socialista José Sócrates buscan as súas respectivas
reeleccións dentro de contextos
máis ou menos similares. Até
comezos de setembro, Merkel
cabalgaba con soltura nas enquisas pero dúas sorprendentes
derrotas electorais nos länder
do Sarre e Turinxia complicaron subitamente o seu panorama, circunscrito agora á necesidade imperiosa de buscar posíbeis socios de goberno para a
próxima lexislatura.
A posibilidade real de non alcanzar unha maioría absoluta o
27 persuadiu a Merkel a acelerar os contactos políticos cos liberais do FDP como posíbel socio de goberno, que substitúa a
incómoda “gran coalición”
mantida cos socialistas do SPD
desde o 2005. Os constantes
“cantos de serea” de Merkel ao
FDP contrastan cos duros ataques que profire contra o seu
principal rival e ex ministro de
Asuntos Exteriores, o socialista
Franz-Walter Steinmaier, a
quen acusa de pretender unha
coalición “vermella” coa Esquerda (Die Linke) e Os Verdes.
Se ben as enquisas consideran unha vitoria de Merkel e o
CDU, a clave está na evolución
dos partidos minoritarios: a
FDP, Die Linke e Os Verdes. Os

THIERRY ROGE/ REUTERS

Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

A chanceler alemá Angela Merkele o primeiro ministro portuguésJosé Sócrates,nun encontro europeo en Bruxelas.
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consideran unha vitoria
de Merkel, a clave
está na evolución dos
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En caso de gañar sen
maioría absoluta, Sócrates
verase obrigado a pactar
co Bloco de Esquerda,
cuarto ou terceiro partido
en discordia”

tres cifran as súas cartas electorais en converterse nos “partidos gonzo” da próxima lexislatura, como as claves de apoio do
futuro goberno en Berlín. Con
isto, a crise económica pode definir un novo escenario que potencie o avance dunha nova esquerda personificada en Die
Linke e Os Verdes, con claras repercusións para o próximo goberno alemán e, especificamente, para o modelo de desenvolvemento do considerado

motor económico europeo.
PACTO DE ESQUERDAS EN PORTUGAL?
Pola súa banda, as eleccións portuguesas amosan un panorama
mais complexo para Sócrates,
cunha vantaxe sobre o conservador PSD que semella minorar
substancialmente de acordo ás
últimas enquisas. A polarización
electoral en Portugal moi posibelmente definirá un complexo
quebracabezas para o próximo
goberno, sumamente dependente das alianzas políticas que
certifiquen un determinado nivel de debilidade política.
As recentes enquisas estiman que, en caso de gañar sen
maioría absoluta, Sócrates verase obrigado a pactar co Bloco de
Esquerda (BdE), cuarto ou terceiro partido en discordia, para
poder garantir a gobernabilidade até o 2013. Pero estas opcións non semellan tan seguras,
tomando en conta os recentes
roces entre Sócrates e o candidato do BdE, Francisco Louçã.
Igualmente debe observarse
con atención a posibilidade de
ascenso electoral do Partido
Comunista Portugués (CDUPCP) co seu candidato Jerónimo de Sousa, que pode erixirse
como un duro rival parlamentario na próxima lexislatura.

Pola súa banda, a candidata
conservadora Manuela Ferreira
Leite tentará asegurar un posíbel repunte electoral de última
hora centrándose en temas
sensíbeis como a alza da delincuencia e do desemprego. Todo
isto sen contar que o PSD manexa claramente con carácter
electoralista o asunto das infraestruturas con España e dos investimentos españois en Portugal, cuxo potencial influxo electoral pode ser importante para
os conservadores de cara ao 27.
En caso de pactar para eventualmente poder formar goberno, o PSD moi probabelmente
mantería unha coalición co
CDS-Partido Popular, aínda
que as súas opcións electorais
son pouco sólidas.
De Berlín a Lisboa estase definindo un novo escenario político europeo que influirá en aspectos importantes como a
aprobación do polémico Tratado de Lisboa, así como na adopción de medidas eficaces para
saír completamente da recesión
económica. Con isto, Merkel e
Sócrates xóganse mutuamente
a reelección, abertamente dependentes dos socios políticos
minoritarios para formar futuros gobernos que estarán caracterizados pola polarización.G

he Nation é o máis importante xornal de esquerdas
dos EE UU, pero con moi poucos lectores –nada que comparar co The New York Times, por
exemplo. É un dos poucos xornais que saudaron con enerxía
a decisión de Barack Obama de
cancelar a política do escudo de
mísiles en Polonia e na República Checa que promovera George Bush.
Nun artigo de Robert Dreyfuss do 17 de setembro insírense abundantes resumes de xornais de dereitas –incluído o Times londiniense– nos que se
fan referencias apocalípticas e
resesas, propias da Guerra Fría,
sobre “capitulación” diante de
Rusia, baixada de pantalóns
diante de Vladimir Putin, debilidade diante do inimigo, e así
por aí adiante.
Tan críticos como temos sido
con Obama, somos os primeiros en festexar a súa recente decisión, tan valente como intelixente. Éo por moi diversas razóns: os iranianos están moi
lonxe de poder fabricar mísiles
de grande alcance, polo que o tal
escudo só era unha provocación
estúpida, como sinala Dreyfuss
no seu artigo citado.
Pero, ademais, parece claro
que as máis avanzadas técnicas
de sensores con que hoxe se
conta, dannos unha seguridade
maior, á par que nada impide
seguir perfeccionándoas. Tempo hai de sobra para iso. E Obama fai unha política coherente
coa que anunciou na súa campaña electoral.
Pero, por riba de todo, porque só así poderá conseguir a
colaboración de Rusia en política enerxética, sobre Irán, terrorismo, desarme e desnuclearización, que están entre os grandes obxectivos da súa política
exterior. Ou sexa, que en cuestións tan esenciais teremos política e diplomacia. Xa era hora.G

’’

Obama fai unha política
coherente coa que
anunciou na súa
campaña”
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GOLPE / HONDURAS

A diplomacia brasileira
é a encargada de negociar unha saída dialogada á grave
crise política
hondureña. R. Micheletti
Foron os
seus servizos secretos, co refrendo da OEA e a axuda de
Venezuela, os que introduciron a Manuel Zelaya en Honduras. O goberno do golpista
Roberto Micheletti cercou a
embaixada brasileira ao tempo que acusou a Lula de inxerencia. Con todo, espérase
que haxa negociación política para superar a situación.
Manifestación en Washington o 12 de setembro contra a reforma sanitaria de Barack Obama.

ROY CAGIAO

O BRASIL AMPARA O
RETORNO DE ZELAYA

MIKE THEILER/ REUTERS

ECOLOXÍA / EE UU

O presidente dos EE UU sabe que este seu
primeiro mandato vai estar marcado
irremediabelmente polo éxito ou fracaso
do seu plan de Sanidade. O peso dos lobbies
da industria relacionada coa área e a rixidez
da estrutura política do país marcarán
o futuro da reforma
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Se hai un tema chave que pode
perpetuar a pegada presidencial de Barack Obama, este é o
da reforma do sistema de saúde. A pesar de ser un dos máis
custosos e ineficientes, deixa
sen cobertura médica 47 millóns de persoas na primeira
potencia mundial. Aqueles que
non poden pagar un seguro
privado e non reúnen os requisitos para acceder ao programa
Medicare destinado aos maiores de 65 anos, nin ao programa
Medicaid reservado aos que sobreviven na extrema pobreza.
Mentres a media dos custos sanitarios nos países da OCDE é
do 10% do PIB, nos EE UU o desembolso sitúase ao redor do
16% e podería chegar ao 25%
no 2025.
Pero, tamén, se hai un tema
que pode apagar a luz do pri-

meiro presidente negro, de
acabar coa súa maxia magnetizante sobre o electorado norteamericano, este tamén é a reforma do sistema de saúde.
Dende abril a popularidade de
Obama caeu 10 puntos e apenas supera o 50%.
Quizais por iso observamos
movementos aparentemente
contraditorios. Por unha banda
rexístranse dous pasos atrás sobre a folla de ruta inicial. O primeiro, ao claudicar diante das
industrias farmacéuticas para
comprometerse a incluílas nos
consensos sobre a reforma. O
segundo ao traspasar a iniciativa da redacción do proxecto
dende a Casa Branca cara ao lexislativo, onde o medo a perder
a maioría demócrata pode facer
abanear máis dun deputado,
especialmente naqueles enclaves onde os diversos e omnipotentes lobbies do sector da saúde ( aseguradoras, farmacéuti-

Dende abril a popularidade
de Obama caeu 10 puntos
e apenas supera o 50%”

’’

Os conservadores afirman
que o novo sistema
implica a creación
de comités da morte,
para enfermos terminais,
con capacidade para
decidir sobre vidas alleas”

cos, clínicas privadas, etc) poden inclinar a elección.
AS BANDEIRAS CONSERVADORAS. Por
outra banda, os conservadores
conseguiron unha resurrección
rápida, enganchándose a tres
bandeiras: A económica, ao subliñar que o plano de sistema
de saúde público custará un billón de dólares nos próximos
dez anos. A insolidaria, remarcando que van ser a totalidade
dos norteamericanos os que
van ter que sufragar esta factura, cando o 85% xa teñen cuber-

tos estes servizos con contratos
con aseguradoras privadas e
non precisan de ningún novo
sistema. Por último a bandeira
moral, afirmando, sen fundamento ningún, que o novo sistema implica a creación de comités da morte, para enfermos
terminais, con capacidade para
decidir sobre vidas alleas.
Os pasos atrás, son interpretados como movementos tácticos para evitar tropezar e bater
no chan na mesma pedra na
que fracasou Bill Clinton no
1993, sen que iso mingüe a súa
enerxía na defensa do sistema
de saúde público.
No maratón de cinco entrevistas concedidas a pasada fin
de semana ás cadeas de televisión ABC, CBS, NBC, CNN e ao
canal hispano Univisión, declarou que o novo sistema beneficiaría tanto os que non posúen
cobertura, como os que xa teñen contratado unha compañía de seguros médicos. Tampouco se cortou á hora de denunciar as prácticas amorais e
mercantilistas das compañías
de seguros privadas.
Se consegue sacar adiante o
novo sistema de saúde, xa ninguén poderá negar que tamén
nos EE UU son posíbeis cambios sociais relevantes, dentro
do estreito marco do bipartidismo perfecto que profesan.G

Calcular os efectos económicos do cambio climático e
prever canto diñeiro fará falta
investir nos países subdesenvolvidos para que poidan tomar medidas de redución da
contaminación. Velaí dous
dos principais obxectivos da
asemblea xeral das Nacións
Unidas que se iniciou en Nova York o 22 de setembro. Esta reunión é a primeira na
que participa o presidente estadounidense, Barack Obama e supón o primeiro gran
cambio diplomático dos EE
UU a respecto da Era Bush.
ELECCIÓNS / URUGUAI

O ESQUERDISTA MUJICA,
FAVORITO NAS ENQUISAS
Os uruguaios
votan para
escoller novo
presidente o
25 de outubro. Horas
antes dos comicios, o
gran favorito José Mujica.
para a vitoria
é José Mujica, líder do centroesquerda aglutinado no Frente Amplio, actualmente no
poder. Mujica ampliou na última semana de campaña a
súa vantaxe sobre as dúas siglas de dereita que compiten
por chegaren á segunda volta.
O Partido Nacional é o mellor
colocado e podería competir
con Mujica na segunda rolda
o ex presidente Luis Lacalle. O
Partido Colorado é o terceiro
en discordia.G

ANDRÉS STAPFF / REUTERS

A reforma sanitaria
dana a saúde de Obama
’’

ASEMBLEA DA ONU SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO
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As comisións dos bancos en España son as segundas máis altas da
UE. Só Italia supera ás entidades españolas, que cobran de media por
unha conta corrente, 178 euros ao ano. Os expertos da Comisión Europea
encargados do informe critican sobre todo a falta de información aos
consumidores. En países como Alemaña, Bélxica e Holanda as comisións
son moito menores (89, 58 e 46 euros, respectivamente). G

A EVOLUCIÓN DOS PREZOS

Lonxa de Silleda.

Cobra vostede o mesmo que hai vinte anos?
Moitos gandeiros e agricultores, si
A concentración dos compradores
(grandes supermercados) está na orixe
dunha situación inxusta para miles
de produtores desorganizados
Xurxo González

Se hoxe as principais marcas estivesen obrigadas a vender os
automóbiles ao prezo de hai
vinte anos, moitas persoas non
dubidarían en comprar un. Os
fabricantes non estarían tan
contentos. Esta é a situación
que estan a vivir moitos gandeiros e agricultores, que ven con

impotencia como os prezos aos
que venden os seus produtos
son os mesmos de hai anos, nalgúns casos décadas.
Xavier Carballada, propietario dunha explotación mediana
de carne de vacún en Sarria,
afirma que o prezo deste produto en orixe está hoxe nos niveis anteriores á entrada en vi-

gor do euro. “Se antes do ano
2000 cobrabamos o quilogramo
a 700 pesetas, en agosto vendémola a 4,56 euros (arredor das
750 pesetas)”. Pese a este lixeiro
aumento, hai que ter en conta
que durante os últimos exercicios o prezo flutuou lixeiramente, estando por debaixo do
límite simbólico desas 700 pesetas. En 2004, por exemplo, a
carne de primeira de vacún vendeuse a 3,68 euros, pouco máis
das 600 pesetas por quilo.
Esta situación reprodúcese
nunha cantidade importante
de produtos agrícolas. Os prezos en orixe non aumentan
acordes coa inflación que sofre

o consumidor. Carme Freire,
secretaria xeral do Sindicato
Labrego Galego, afirma que “o
estancamento dos prezos
agrarios afecta a todos os sectores. Mesmo nalgúns casos,
como no da carne, estamos
por debaixo do que se cobraba
hai quince anos. Temos recibos de cobro daquela época
que así o confirman”.

AUMENTO DA PRODUCIÓN COMO RESPOSTA. O que aumentou mentres tanto son os custes dos gandeiros. O prezo da enerxía seguiu unha tendencia á alza nos
últimos anos, ao igual que o
prezo dos pensos. A conxunción

de altos custes con retribucións
estancadas é o que coloca en
precario moitas explotacións. O
socialista Francisco Sineiro, exconselleiro de Agricultura, Gandería e Montes do goberno tripartito (1987-1990), ten cifrado a
caída dos beneficios dos produtores de leite nun 27% durante
os últimos 20 anos, se se ten en
conta a inflación. “O aumento
de renda dos gandeiros dedicados a esta actividade estivo baseado nos incrementos de produción”, afirma Sineiro, que tamén exerce de profesor de Economía Agraria no campus de
Lugo, nun artigo publicado na
revista Tempos Novos.
>>>

nos?
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>>> Mesmo no caso daqueles
produtos que si aumentaron de
xeito notábel o prezo en orixe
durante as dúas últimas décadas, a diminución do beneficio
foi considerábel. Segundo un
estudo do Departamento de
Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela sobre a tendencia a longo
prazo do prezo da pataca. Entre
1980 e 2006 o prezo do quilo de
patacas para o consumidor
multiplicouse por máis de 6 veces, máis do dobre do conxunto
dos alimentos. Pola contra, os
produtores multiplicaron os
seus ingresos só por catro,
aínda que o ano 2006 marcou
un pico nunha estatística moi
variábel. Así, en 2002 os agricultores que se dedicaban a pataca
cobraron niveis de prezos moi
similares aos de 1982.

HIPERMERCADOS NA ORIXE DO PROBLEMA. A pregunta lóxica ante
esta situación é por que os agricultores e gandeiros aceptan
non aumentar os seus prezos.
Os expertos sitúan a razón, coas
especificidades propias de cada
sector, na desigualdade entre
produtores, industrias e distri-

’’

Nalgúnscasos,comono
da carne, estamos por
debaixo do que se cobraba
hai quince anos”
[Carme Freire]
Secretaria Xeral do SLG.

’’

FranciscoSineiro,profesor
da USC, cifra a caída do
beneficio por litro de leite
para os gandeiros nun 27%
durante os últimos 20 anos”

’’

Osgandeirosnonestamos
sendo capaces de construír
canais de distribución
propios e estábeis”
[Xavier Carballada]
Titular dunha explotación
de carne de vacún.

buidores. Os cambios nos hábitos de consumo dos cidadáns
durante os últimos 20 anos está
no cerne do problema. A popularización das grandes superficies e a concentración das compras en poucas empresas condicionou a estrutura do mercado. Non é o mesmo para un
gandeiro vender carne ou leite a
un pequeno distribuidor local
que a unha multinacional con
sede en Francia. A capacidade
de negociación no último caso é
case nula.
Xavier Carballada coincide
en que a concentración das
compras é a orixe do problema. “As cooperativas -eu
formo parte dunha- controlan
gran parte da carne galega.
Pero isto pode conducir a que
se concentre moito o mercado,
e a que quede en mans de catro
matadoiros. Non estamos
sendo capaces de construír canais de distribución propios e
estábeis”. Este gandeiro, unha
excepción, vende parte da súa
produción a través de carnicerías propias, o que lle permite
quedarse cos beneficios de
ambas actividades, a cría e a
venda ao por menor.G

O descenso das rendas agrarias
é un problema de ámbito mundial
Non só os produtores galegos sofren problemas cos prezos que perciben. Carme Freire, secretaria xeral
do Sindicato Labrego, sinala que “a
Unión Europea estabeleceu directrices para que baixen os prezos en
orixe. O único modo de logralo é
abaratar as condicións de explotación, isto é o custe dos materiais que
se empregan ou as rendas dos gandeiros e agricultores. Isto tamén é
un obxectivo da Organización Mundial do Comercio (entidade na que
os gobernos discuten as condicións
nas que se efectúan os intercambios globalizados)”. Freire apunta
que o obxectivo destas baixadas do
prezo en orixe “teñen como obxectivo favorecer ás multinacionais da
transformación e da distribución”.
Un dos obxectivos da Política
Agraria Común da Unión Europea
consiste en fornecer de alimentos
de calidade e a prezos baratos á
poboación. Haxa ou non directrices para que os prezos en orixe
tendan á baixa, a evolución dos

’’

SegundooMinisterio
de Medio Rural, cen quilos
de coellos vivos custaban
145 euros en 2007, o mesmo
que en 1987”

’’

Aevolucióndosprezos
en orixe foi máis
desfavorábel aos
produtores de carne que
aos de froitas e verduras”

beneficios dos produtores e das
grandes multinacionais de distribución alimentaria nos últimos
anos dá conta de quen saíu prexudicado.

Segundo Eurostat (organismo
que publica as estatísticas oficiais da
UE), os gandeiros comunitarios viron como nos últimos dez anos o
conxunto dos prezos en orixe se reduciu preto dun 10%, mentres que
os recursos necesarios para desenvolver a súa actividade se encareceu
máis dun 10%. A consecuencia,
unha redución de máis do 6% dos
ingresos dos gandeiros.
No ámbito do Estado español,
os rexistros de prezos medios do
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural e Mariño inciden tamén nesta situación. Así, por
exemplo, cen quilos de coellos vivos custaban 145 euros en 1987, o
mesmo que en 2007. Con todo, entre ambas datas o prezo foi maior,
mesmo con picos próximos aos
200 euros no cambio de século.
Segundo o actual equipo
doMinisterio, a evolución dos prezos en orixe foi máis desfavorábel
aos produtores de carne que aos
de froitas e verduras.G

’’

MEDIOS,
NEGOCIOS E POLITICA
Manuel Cao

D

ías atrás sinalábase que só 28.000 dos 300.000 parados con dereito á paga de 420 euros solicitaron a
axuda, o que revela discrepancias entre os datos da economía real e as estatísticas oficiais. Nada raro, por certo,
nun país onde a economía informal campa orgullosa
como se demostrou coa demanda de billetes de 500 euros. Isto é importante pois vén significar que as decisións
de política económica tómanse nun contexto de relativo
descoñecemento sobre a renda e riqueza de individuos,
axentes e empresas.
Mais saíndo aparentemente do mundo da economía
informal, atopámonos en España coa liorta ZP-Prisa á
conta da nova TDT de pago. Non é asunto moi coñecido
por afectarlles a grupos de intereses que ofrecen información parcial orientada a captar adhesións e facer valer as
súas posicións. Co tempo decatarémonos da lóxica, causas e consecuencias da decisión sobre a TDT na posta en
marcha dun novo modelo mediático en TV, radio e
prensa mais semella que o grao de autonomía da sociedade civil española é escasa e son os poderes públicos os
impulsores e mantedores dun mapa mediático no que a
relación entre política e negocios é determinante na conta
de resultados e na consolidación ou fracaso dos grupos.
O grao de transparencia mediática en España non é
elevado pero existe unha dinamización debida a varios
factores: internacionalización, internet, axentes autonómicos e globalización. A actuación dos gobernos vaise
adaptando para a rendibilización electoral da axenda política tendo como obxectivo central a chegada da mensaxe ao votante. É diversa a estrutura dos medios nos países desenvolvidos dende o cuasi monopolio de Silvio Berlusconi ao gabado modelo británico, pasando polas novas tecnoloxías dos EE UU pero, na práctica, a súa influencia na acción política vese condicionada e deriva en
última instancia da evolución económica e social do país,
o que obriga a modificar as mensaxes e os interlocutores
rapidamente nun modelo de interrelación no que as barreiras de entrada só funcionan por tempo limitado.
A aprobación da TDT de pago permite liberalizar un
sector monopolizado de facto polo grupo Prisa-Canal
Plus impulsado por unha decisión política que determinou as súas posibilidades de negocio. Outra decisión pública fará aumentar os rendementos de Mediapro-La
Sexta pola disposición dos dereitos de emisión do fútbol,
en particular, do Real Madrid e do FC Barcelona, as marcas realmente rendíbeis no espectáculo futbolístico. Que
está detrás deste troco de alianzas entre Prisa e Mediapro?
Veráse proximamente pero debe ir máis alá dos posíbeis
e/ou reais ciúmes entre persoeiros da política, dos medios
e do poder económico en xeral.
O núcleo do poder real en moitos países é detentado
por poucas persoas. É un tema a penas analizado aínda
que existen cambios importantes nese núcleo do poder
que, en xeral, lles afecta tanto ás institucións como aos
persoeiros pero estes sempre son máis fáciles de preterir.G

’’

AaprobacióndaTDTde
pago permite liberalizar un
sector monopolizado de facto
polo grupo Prisa-Canal Plus”
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O Xacobeo gaña a Volta a España por equipos. O equipo ciclista galego
do Xacobeo Galicia vén de impoñerse na última edición da Volta Ciclista a España na clasificación por equipos, por diante do Caisse d'Espargne, de Alejandro Valverde, que foi o vencedor da xeneral individual e o Astana. O ciclista do conxunto vencedor, Ezequiel Mosquera, clasificouse en quinta posición da xeneral a 4m.27s. de Valverde. Mentres, Serafín Martínez, tamén do
Xacobeo, foi o gañador do 'sprint solidario'.G

FÚTBOL

A 35 anos do escándalo dos oriúndos
A meirande parte dos futbolistas
implicados eran de suposta orixe galega
Antonio Cendán

Hai agora 35 anos, ao comezo
da temporada de liga 1974-75,
saltaba ao panorama futbolística un curioso escándalo coñecido coma o dos “falsos oriúndos”, no que resultaron involucrados unha serie de xogadores
sudamericanos que xogaban
na Liga española sen ocupar
praza de estranxeiro, xa que, en
teoría, eran fillos de emigrantes,
aínda que non todos tiñan a documentación regulamentada.
Daquela, os presidentes da Real
Sociedade, José Antonio Orbegozo, e o do Athlétic de Bilbao,
José Antonio Eguidazu, presentaron denuncias ante a Federación Española de Fútbol contra
aqueles futbolistas pseudoespañois. A lista era moi longa e
dela unicamente estaban a salvo os clubs vascos, que non
contaban con xogadores foráneos nas súas filas.
ROBERTO MARTÍNEZ, O DE MÁIS SONA.O
xogador que acadara máis sona
neste curioso caso foi o que fora
futbolista do Español de Barcelona e o Real Madrid, Roberto
Martínez, que chegaría a xogar
coa selección española. Todos
se lembrarán del pola súa estatura e estilo desgarbado. Tanto
no cadro branco coma na RFEF
leváranse un bo susto cando se
denunciara a este xogador, xa
que daquela lideraba a clasificación dos goleadores de primeira
división e marcara goles co
combinado que representaba a
España. A súa suposta inhabilitación, que non chegaría a levarse a cabo, significaba a perda
dos puntos acadados polo Madrid até esa data, así coma a derrota da selección española nun
partido da Eurocopa contra Dinamarca. Aínda que nunca se
chegara a demostrar a súa su-

posta falsa identidade, o certo é
que tanto Roberto Martínez, coma o valencianista Rubén Valdez non volverían a defender a
elástica do equipo estatal por temor ao que puidera pasar.
EDUARDO ANZARDA E OCAMPOS, GALEGOS? Como non podía ser doutro xeito, un gran número de
xogadores procedentes de países hispanoamericanos tiñan
unha suposta orixe galega que
chegou a cuestionarse nos casos do antigo xogador madridista Eduardo Anzarda e do polémico zaragocista Ocampos. O
primeiro deles, que logo sería
unha das estrelas do Betis, alegou que a súa nai era da provincia de Pontevedra e o pai supostamente de A Coruña, aínda
que ambos xa faleceran cando
saltou a luz o escándalo. Algo
máis claro parece que estaba o
caso do xogador do Zaragoza,
Raúl Ocampos. O dianteiro
uruguaio tiña as súas raíces no
nordés galego, aínda que xa era
neto de emigrantes. A este último servíralle o testemuño duns
familiares que testificaran ao
seu favor. A quen nunca se
cuestionou foi ao xogador do
Madrid Xoán Carlos Touriño, se
cadra porque o apelido cantaba
moito, pero si se puxo en cuestión ao céltico Lazcano, do que
se descoñecía se era arxentino
ou paraguaio.
Os equipos máis ateigados
dos chamados oriúndos, un deles o Zaragoza, foron os máis investigados polas autoridades
deportivas. Deste último formaban parte, ademais do mencionado Ocampos, o defensa
Blanco e o dianteiro Soto, da
mesma nacionalidade que o
polémico dianteiro que sería
expulsado polo propio club
maño, e non por falsidade do-

Roberto Martínez,xogador do Real Madrid, saíndo do terreo de xogo lesionado .

O bético Eduardo Anzarda e [á dereita] o colchoneiro Iselín Santos Ovejero.

’’

Alistaeramoilonga
e dela unicamente estaban
a salvo os clubs vascos”

’’

Oescándaloremataría
por diluírse, aínda que
obrigou os clubs a pedir
informes antes de traer un
futbolista de Iberoamérica”

cumental, senón polo seu violento comportamento nos
campos de fútbol, nos que vía
constantemente o cartón vermello. Outro equipo no que se
indagara a nacionalidade dos
xogadores fora o CD Málaga,
que tamén tiña xogadores de
orixe galega, entre eles Vilanova
e Castronovo. En ambos casos
non se deixara lugar a dúbidas.
ISELÍN OVEJERO. O Atlético de Madrid nutrírase dun gran número de futbolistas procedentes da
emigración americana. Así estaban Ovejero, Benegas, Gárate
ou Ufarte, entre outros. O pri-

meiro deles foi un dos casos
máis espiñosos de todos. Este
xogador fora denunciado en varias ocasións ante organismos
xudiciais por falsidade documental. Así, o avogado José Luís
Martín Berrocal, chegara a pedir 14 anos de cárcere e unha
dura sanción económica cando
xa militaba no Zaragoza, aínda
que finalmente a denuncia non
pasaría a maiores.
O escándalo dos oriúndos
remataría por diluírse co paso
do tempo e as campañas ligueiras, aínda que supuxo un antes
e un despois na fichaxe de xogadores americanos por parte dos
clubs españois, que agora pedían exhaustivos informes antes
de traer un futbolista de terras
iberoamericanas, xa que o número de xogadores non dispoñíbeis para a selección estaba limitado a dous. Así mesmo,
dende o organismo federativo
púxose especial énfase en que
os futbolistas foráneos non volvesen vestir a camiseta do cadro
estatal, ante as hipotéticas denuncias por aliñación indebida
que puidesen facer outros rivais
ante a FIFA e a UEFA.G
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MARCOS CANOSA

Dani Abalo nun lance do Galiza-Irán
de decembro do 2008 na Coruña.
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A Xunta non organizará o partido da selección galega. O secretario xeral para o Deporte, Xosé Ramón Lete, anunciou que o Goberno galego non
organizará o tradicional partido de Nadal das distintas seleccións galegas de
fútbol 'por falta de orzamento'. Apuntou tamén que este encontro non obedecía a unha demanda da afección galega nin tampouco dos clubs. Pola súa
banda, o antigo responsábel galego de Deporte, Santiago Domínguez, que
agora é tenente alcalde en Vigo, manifestouse disposto a que este partido
se xogase en Balaídos.G

ACUÁTICOS

Xenia Vilariño, subcampioa de España dos 1.500 metros

‘Na natación non hai discriminación
entre homes e mulleres

Antonio Cendán

A nadadora Xenia Vilariño
(Pontevedra, 1991) é xa unha
firme promesa do deporte galego despois de acadar o subcampionato estatal de 1.500
metros no seu debut na categoría absoluta. Pero, os seus éxitos non quedan aí: nunha proba da Copa de Europa de augas
abertas acadou un máis que
meritorio undécimo posto.
Malia estes logros, Xenia é prudente e asegura que o seu principal obxectivo “é o de consolidarse entre as cinco mellores
nadadoras do Estado”.
Dálle azos esta medalla de prata?
Foi moi importante, pois viña
de superar unha racha de lesións e problemas que case me
obrigan a deixar a natación.
Ademais, supuxo unha gran
superación persoal porque nas
anteriores probas sempre estaba nas finais, entre as oito primeiras, pero non acadaba ese
posto de honra. Quedábame
coa mel nos beizos.
Ademais foi na proba raíña da
natación...
É certo, aínda que eu non era
unha habitual destas carreiras.
Sempre estiven máis metida
nas distancias algo máis cur-

tas, normalmente en 400 metros, pero este ano probei na
máis longa e conseguín un éxito que case non esperaba.
Pero tamén tivo unha boa clasificación en augas abertas...
Creo que para debutar nesta
competición internacional
non estivo mal. Quedei undécima nunha das probas da Copa de Europa, en 5.000 metros,
pero independentemente de
todo iso, para min o máis importante foi a experiencia de
estar aí. Gustaríame repetila en
vindeiros anos. Son seis carreiras na temporada e gustaríame
estar presente en tres ou catro,
aínda que me gusta moito máis
a piscina.
Estanlle a chegar moi cedo os
éxitos ?
Penso que si, pero é un pouco
unha cuestión de como está
estruturada a natación en Galicia. Nas outras comunidades
non é fácil ver a nadadoras tan
novas coma as galegas. De feito, aquí xa hai nenas de 14-15
anos competindo polos títulos
galegos e antes dos 18 xa están
en competicións de alto nivel.
Eu aínda me considero moi
pequena para estar entre as
grandes. Teño moito tempo

aínda para colocarme entre as
mellores. O meu principal obxectivo é o de consolidarme
entre as cinco mellores nadadoras do Estado, pero está moi
complicado.
Fáleme da polémica sobre os
bañadores de poliuretano.
Disto non temos culpa os nadadores. A partir de xaneiro estarán prohibidos e teremos
que volver aos tradicionais. Pero, entendo que xa non os deberan permitir dende o primeiro momento. Con eles é
moito máis fácil acadar mellores marcas, xa que che permiten esvarar pola auga. Os máis
decepcionados poden ser os
máis pequenos xa que con eles
podían rebaixar as súas marcas en 30 segundos e agora
non será posíbel. Ademais,
contan co inconveniente de
que son moi caros, custan por
enriba de 400 euros, e non se
poden usar máis de tres ou catro veces.
Soña con estar presente en
Londres nos Xogos Olímpicos?
Sería o gran obxectivo da miña
carreira deportiva. Ademais,
en 2012 terei unha idade perfecta para competir, 21 anos, e
acumularei experiencia e espero que tamén marcas, pero
hai moita competencia e hai
que concienciarse de que resulta moi complicado.
Pódese vivir da natación?
É practicamente imposíbel.
Se estás aquí é porque che
gusta, pola ilusión, pero
nunca polos cartos. As
axudas que temos son
moi pequenas e os premios tamén. Salvo que
sexas Phelps, hai que
esquecerse de vivir
deste deporte, ademais sucédenos o
que a case todos,

’’

Xahainenasde14-15anos
competindo polos títulos
galegos e antes dos 18
xa están en competicións
de alto nivel”

que apenas nos adican espazos nos medios de comunicación. Aínda así, o día que me

retire quero seguir vinculada a
este mundo porque engancha,
tal vez coma adestradora.
Hai discriminación entre homes e mulleres?
Nunca me sentín discriminada
dentro do deporte en si mesmo, onde vexo que non nos
prestan atención é nos medios
informativos. Síntome máis
contrariada por isto último
que polo feito de ser muller.
Compaxínase ben o deporte
cos estudos?
Difícil. Eu non o levo mal, pero
nestes anos vin coma moita
xente deixaba o deporte porque
se dedicaba aos estudos. Hai
que adestrar unha media de 5-6
horas diarias e non che queda
tempo para facer vida normal.
Ademais no Centro de Tecnificación esíxenche moito. Tes
que acadar bos resultados académicos e tamén deportivos e
iso non sempre é posíbel.G
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UN CUMIO LITERARIO E DRAMÁTICO

Ánxeles Cuña, directora teatral

‘A esmorga é un manancial inesgotábel’
Manuel Xestoso
Mario G. Herradón [FOTOGRAFÍA]

A

esmorga é o gran clásico contemporáneo
da literatura galega.
Para corroboralo, Sarabela Teatro presenta agora, no
cincuenta aniversario da publicación da obra de Blanco Amor,
unha segunda versión escénica.
Coa primeira, hai trece anos, colleitou un grande éxito de crítica
e público; mais a compañía ourensá non quixo repetirse e, partindo da mesma adaptación do
texto, renovaron por completo a
súa interpretación da novela.
Ánxeles Cuña, a directora, confesa que pesaba na lembranza
aquela primeira montaxe. “Para
actualizala tivemos que facer
fronte a unha morea de recordos que, inevitabelmente, afloraban tanto a nivel físico coma
emocional: ás veces, mesmo nos
descubriamos repetindo xestos
procedentes da montaxe anterior. Mais o traballo deu como
resultado unha obra completamente distinta: estilística, plástica e dramaticamente”.
A vixencia d’A esmorga compróbase ao contemplar esta nova versión teatral, na que se pon
a énfase en temas que sorprenden pola súa contemporaneidade. Cuña advirte que, malia que
o autor situou a trama a finais do
século XIX, “nós pensabamos
que podía suceder en calquera
tempo e en calquera espazo do
mundo occidental. O noventa
por cento do noso espectáculo
responde ao texto orixinal de
Blanco Amor; o que resta é a posta en escena, a translación a linguaxe teatral dunha historia que
impresiona pola súa universalidade. As cuestións referentes á
presión social ou á represión sexual manteñen intacta toda esa
forza que aínda hoxe conmove
ao lector e aos espectadores.”
No proceso de traballo houbo varios elementos alleos á
obra que inspiraron á compañía
como, por exemplo, a gran exposición retrospectiva de Francis Bacon, que suxeriu en boa
parte a estética da función.
“Non obstante, o propio Blanco
Amor dicía que esta era unha
obra velazqueña e todos sabe-

mos que a pintura de Bacon ten
en Velázquez un referente fundamental. O proceso de actualización tivo moito que ver con

eses pequenos detalles na busca
de similitudes e formas que encaixasen co mundo de hoxe”,
revela a directora. “En realidade,

Blanco Amor é un manancial
inesgotábel. Traballar sobre esta
obra dáche moita confianza
porque é extraordinaria, cada

A mellor novela galega do século XX
Francisco Fdez. del Riego
Diccionario da literatura galega

“Novela breve na que deseña un
mundo de picaresca e troula,
con manifesto humor, linguaxe
ricaz e técnica orixinal”G

Ricardo Carvalho Calero
Historia da Literatura Galega

“A esmorga é unha concienciuda exploración dun ambiente
practicamente descoñecido na
literatura galega, ao que se quer
dar expresión auténtica mediante a ficción dun narrador
que ten tal ambiente como atmosfera natural, e que non posúe máis horizonte que aquel

que o mesmo ambiente baña.
De todo documento literario
cabe extraer múltiples conclusións, alleas á literatura. Mais
en A esmorga vemos esencialmente o intento de expresión
dunha leira da realidade. Supón a doutrina estética segundo a cal a expresión de calquera
aspecto da realidade por medio
da palabra constitúe a finalidade da obra literaria”.G

Anxo Tarrío
Literatura galega.
Aportacións a unha historia crítica

“Atopámonos ante un dos textos narrativos máis interesantes
da literatura europea”.G

A Raxada e o Cibrao.

vez que volves a ela descobres
algo novo.”
Algunhas liñas argumentais
que non estaban na ante- >>>

’
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>>> rior montaxe, como a que
se desenvolve arredor da figura
do marqués, engádenlle novas
dimensións que enriquecen a
lectura que se pode facer da historia de Cibrán o Castizo. “A
obra, malia que nós queremos
presentala da forma máis nidia,
é certamente complexa e tivemos que facer un esforzo suplementario para harmonizar todos os elementos presentes nela. Nese sentido, o tratamento
visual da obra responde a necesidades escénicas concretas como, por exemplo, visualizar o
flash back dun xeito natural –algo sempre difícil no teatro– ou
representar o paso do tempo. Se
está considerada como unha
obra cumio é precisamente porque resiste calquera confrontación coas linguaxes e as preocupacións contemporáneas”.

’’

Aesmorgaresistecalquera
confrontación
coas linguaxes
e as preocupacións
contemporáneas”

’’

Comodelodecompañías
residentes ponse o acento
na oportunidade de que
o traballo teatral reverta
directamente na cidadanía”

de que o noso traballo reverta
directamente na cidadanía: a
prioridade non é o beneficio comercial senón os obxectivos sociais do teatro, o impacto que
poida ter na sociedade na que se
inscribe e a pegada que pode
deixar nela. Iso sen desprezar en
absoluto a dimensión económica que ten a actividade teatral e
que non debe ser subestimada.
Por iso, a coincidencia dos aniversarios da publicación d’A esmorga e da morte de Don
Eduardo case nos obrigaba a retomar esta obra, para homenaxear aos habitantes de Auria”.G

COMPAÑÍA ESTÁBEL EN OURENSE.

Arquivo A.N.T.

Aínda que o compromiso de Sarabela coa actividade teatral en
Ourense é ben coñecida polos
afeccionados, é con esta obra
coa que enfronta unha nova
etapa como compañía residente na cidade. A nova figura das
compañías residentes –ao abeiro das institucións municipais–
pretende liberar o teatro da ditadura dos éxitos comerciais, xerar emprego estábel e potenciar
a vida teatral da cidade. Para Cuña é claramente positivo. “O teatro en Inglaterra ou en Alemaña baséase neste modelo e obtén resultados excelentes. Para
nós supón a posibilidade de traballar nunhas condicións dignas, pero creo que debemos poñer o acento na oportunidade

Manuel Forcadela
“A esmorga é en realidade unha
representación freudiana na
que a cada un dos personaxes
se lle pode adxudicar un rol particular dentro da concepción
psicanalítica da vida interior
humana”.G

mor de espectador de dubliners,
non lle quita fondura ao drama,
nin tenrura sequera, nin merma
a forza enorme e resignada do
protagonista, que morre, e por
así dicilo heroicamente, a causa
do medo, dun medo que, por demais, é sempre a metade da vida
da probe xente, ou da xente probe, se queredes”.G

Álvaro Cunqueiro

Francisco Rodríguez

Faro de Vigo(13-9-1970,
asinado co pseudónimo Patricio Mor)

“A esmorga: opresión e violencia
na realidade colonial”
(A Nosa Terra,A Nosa Cultura, 1985)

Unha visión psicanalítica d’A esmorga

“Unha das novelas máis importantes dos derradeiros anos da
nosa fala, se non a máis importante (...) O mesmo Rodrígues
Lapa considera que se trata dunha pequena obra mestra. (...) O
humor de Blanco Amor (...) hu-

“A opresión, veiculizada por
medio da represión e a violencia, institucionalizadas ou autoxeradas pola propia mecánica
social, é o cerne de toda a historia. Mesmamente a estrutura

CULTURA.21.

Tempo de aniversarios
para Eduardo Blanco Amor
Xan Carballa

da novela logra significación e
funcionalidade en virtude deste
principio: a fuxida constante
dos protagonistas da represión
que os expulsa de todos os lugares, até chegar á destrución final. Este determinismo social
da novela, cun fondo determinismo económico, non impide
a matización psicolóxica individualizada dos tres personaxes,
de tal maneira que se converten
en reflexo de actitudes vitais,
que transcenden á súa condición social, para acadaren categorías de arquetípicas, de maneira que o lector poda recoñecelas en si mesmo dalgunha
maneira. Velaí como tipos tan
caracterizadamente concretos,
por galegos e populares, poden
acadar valor universal”.G

Aínda que escrita tres anos
antes en Buenos Aires, a primeira edición d’A Esmorga
editouse na Arxentina por
Citania, toda vez que en Galicia a censura prohibiuna totalmente, e saiu coa capa debuxada por Luís Seoane e
cinco ilustracións de Isaac
Díaz Pardo que en moitas
edicións posteriores foron
suprimidas. Era o ano 1959 e
por tanto a considerada en
todos os canons a mellor novela galega do século XX
cumpre agora os seus primeiros cincuenta anos de vida, aniversario que coincide
cos trinta cabodano da morte do seu autor, en Vigo na
madrugada do 1 de decembro de 1979.
A esmorga, que ven de revisitar teatralmente Sarabela, acada desde hai tempo
unanimidade de xuízo, pero
non foi así na súa recepción
por parte dalgúns críticos,
como Ricardo Carvalho Calero, que mantivo unha miga
de desprezo coa obra tal e
como pode verse na súa referenciada Historia da Literatura Galega. Certa distancia
política de Blanco Amor co
grupo Galaxia pode estar na
base dalgúns pronuncia-

mentos, ou cando menos iso
sostiña Valentín Paz Andrade, amigo estreito do escritor, que en 1985 nos lembraba no seu despacho que a
homosexualidade tamén
podía estar na orixe dunha
discriminación, cando menos así sentida polo propio
ourensán.
En todo caso A esmorga tivo grandes dificultades para
abrirse paso entre os lectores
do país. A primeira edición
galega sae en 1970 e fíxoo
censurada na frase final, como recolle Victoria Ruíz de
Ojeda, nunha Guía de Lectura da obra: “despois da Lei de
Prensa e Imprenta de 1966, a
censura unicamente decretou a supresión dunha palabra e unha frase, pero ambas
esenciais para a comprensión
cabal do texto. A palabra ‘asasinos’, pronunciada polo protagonista, ía dirixida á garda
civil; a frase, do narrador, ‘Anque endexamais quedou craro entre a xente do pobo, se
morreu da navallada ou dos
culatazos con que alí mesmo
o mallou a parexa Benemérita’, quedou así: ‘Anque endexamais quedou craro, entre a
xente do povo, se morreu da
navallada ou dos golpes de...
dos...’”.G
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TRIBUNA  Xan Carballa.

O ¡VIVA LA MUERTE! DE CARLOS NEGREIRA

Xavier Queipo

‘A revolución
cultural é máis
necesaria ca nunca’
M.B.

O 15 de setembro presentouse
en Vigo o último traballo de Xavier Queipo (Compostela, 1957),
Felices e diferentes (Laiovento),
que recolle as crónicas radiofónicas que entre 2006 e 2008 se
emitiron no programa Diario
Cultural, da Radio Galega.
Segue a ser necesaria a revolución cultural que xa pedía no anterior volume de colaboracións?
Agora máis ca nunca tendo en
conta a situación de encrucillada na que nos topamos. Se non
tiramos para diante coa defensa
do idioma e da cultura galegos, a
revolución cultural que se dea
terá un carácter conservador e
involucionista, que os esmagará
e os converterá nun apéndice
máis da cultura do imperio.
Ao seu ver, que cómpre facer?
Seguir coas iniciativas xa en
marcha. As declaracións do presidente da Real Academia e as
palabras do presidente do Consello da Cultura Galega son accións institucionais importantes. A continuación das liñas de
traballo das editoriais de apoio á
cultura de calidade levan a que
poidamos ser medianamente
optimistas. Nesta confrontación, se continuamos na defensa do que cremos podemos evitar esa contrarrevolución.
Que se agacha detrás do título?
Penso que o paradigma da felicidade é ser un mesmo. Na diversidade de comportamentos
e de opcións está a esencia dunha sociedade ben artellada que
camiña cara o futuro.
Cambiaría algo das columnas?
Probabelmente. Teño a ilusión
de aprender todos os días e capacidade de autocrítica.
Que valor lle dá ás columnas?
O programa de Ana Romaní
tentou achegar voces plurais ,
pero agora as columnas foron
eliminadas polos novos xestores. Penso que se equivocan.

¡¡Viva la muerte!! Velaí a divisa
que resume a disparatada vida
do xeneral Millán Astray (A Coruña 1879- Madrid 1954). Non
é só a frase que protagonizou o
grave incidente con Miguel de
Unamuno en 1936, na Universidade de Salamanca, todo o
seu percorrido biográfico vai
debuxando unha persoalidade
cuase psicopática, que se conduciu pola senda do africanismo militar, e que culminou no
seu protagonismo na guerra civil, na que a amistade lexionaria con Francisco Franco facilitoulle postos de relevancia.
O historiador británico Paul
Preston adicoulle un extenso e
documentado traballo (Las tres
Españas. Plaza&Janés, 1998,
pp-65-98) que debería ser lectura obrigatoria para o presidente do PP coruñés, Carlos
Negreira, que diante da anunciada retirada do monumento
que o xeneral protagoniza na
Coruña, só se lle ocorreu reivindicalo como “coruñés de pro”,
mentres o demediado deputado Pedro Arias, outrora talismán de Núñez Feixóo, segue
abonado ás inxeniosidades e
propón manter a estatua pero
acompañala por outra de Miguel de Unamuno.
Velaquí algunhas perlas da
narración de Preston, basada
nunha exhaustiva bibliografía:
 “Levantástesvos, de entre
os mortos, porque non esquezades que vós xa estabades
mortos, que as vosas vidas estaban terminadas. Viñestes aquí a
vivir unha nova vida pola cal tedes que pagar coa morte. Viñestes aquí a morrer.” E acabou
cun ¡Viva la muerte!”. (Discurso
de Millán aos primeiros lexionarios, “unha abigarrada colección de inadaptados e asasinos”, o 10 de outubro de 1920)
 “Xuntos, Millán e Franco
elaboraron unha rutina brutal
que convertía os recrutas en autómatas capaces de obedecer
as ordes sen cuestionalas. De
feito, para Millán o irracional foi
sempre máis importante que o
racional. (...) A obsesión de Millán coa morte reflíctese no Credo do Lexionario , segundo o
cal, “o morrer no combate é a
maior honra. Non se morre
máis que unha vez. A morte
chega sen dor e el non é tan terríbel como parece. O máis horríbel é vivir sendo un covarde”.
 O escritor socialista Arturo
Barea, que serviu no Exército

Millán Astray [no centro] nunha foto cara ao ano 1937.

marroquí nos anos vinte, deuse
conta de que a histeria de masas
xerada polo histrionismo do xefe da Lexión ía en detrimento da
súa capacidade crítica. “Millán
ruxía, saloucaba e berraba;
chuspía á cara destes homes toda a súa miseria, a súa vergoña,
a súa sucidade, os seus crimes, e
logo arrastrábaos, nunha furia
fanática, cara á cabaleirosidade,
a renunciar a toda esperanza
salvo a dunha morte que borrase as manchas da súa covardía
co esplendor do heroísmo. (...)
Cando atacaba, o Terzo non recoñecía límites á súa vinganza.
Cando abandonaba un pobo,
non quedaba máis que incendios e os cadáveres de homes,
mulleres e nenos. Así, fun testemuña ocular da destrución total
das vilas do Beni Arós na primavera de 1921.Cando se asasinaba a un lexionario nunha marcha solitaria polo campo, degolábanse a todos os homes dos
pobos veciños, a non ser que se
presentase o asasino (...) A pesar
da feroz disciplina imposta
noutros aspectos, Millán e Franco non puñan límites ás atrocidades cometidas nas aldeas
mouras; os lexionarios decapitaban os prisioneiros e exhibían
as súas cabezas cortadas; á duquesa da Vitoria, filántropa que
organizou un grupo de enfer-

VENANCIO GOMBAU

’’

DespoisdeAnual ocoronel
Domingo Batet escribiu que
o tan gabado valor dos
oficiais dos Regulares e
do Terzo inspirábase no
alcol, a cocaína e a morfina”

meiras, déronlle a benvida cun
cesto de rosas no medio do cal
había dúas cabezas mouras.
Cando o ditador Primo de Rivera foi a Marrocos en 1926, quedou arrepiado ao ver que un batallón da Lexión agardaba a inspección con cabezas mouras
cravadas nas baionetas.
 Millán e Franco deleitábanse coa terríbel reputación
dos seus homes e se enorgullecían da súa brutalidade. A notoriedade da Lexión constituía un
poderoso instrumento de represión colonial. Franco permitiu e alentou o asasinato e a
mutilación de prisioneiros. Os
anos que conviviu co inhumano selvaxismo da Lexión de Millán contribuíron a unha deshumanización que lle serviría
posteriormente como fonte de
valor e fortaleza. En outubro de
1934, por exemplo, cando se lle
encargou que supervisase a represión da insurrección es-

querdista en Asturias, enviou á
Lexión. (...)O terror que desatou
en Asturias, repetiríao no sur de
España en 1936. O avance do
exército de África cara a Madrid
provocaba un pavor paralizador. Unha vez que as columnas
africanas tomaban as cidades e
as aldeas, levaban a cabo unha
matanza de prisioneiros e violaban ás mulleres. A intimidación
e o uso do terror, descritos co
eufemismo de «castigo», constituían unha táctica deliberada
e explícita.
 Nun devastador informe
verbo do comportamento dos
oficiais do exército mouro, redactado despois do famoso desastre de Anual, o coronel Domingo Batet escribiu que o tan
gabado valor dos oficiais dos
Regulares e do Terzo inspirábase no alcol, a cocaína e a morfina, e a súa principal característica eran a fachenda e a pretensión. Máis concretamente, falou do «teatral e pallaso Millán
Astray, que treme cando oe o
asubío das balas e fuxe do seu
posto». Podería dicirse que Millán, a diferenza de Franco, que
non coñecía o medo, era un home corrente que participaría
nunha batalla por temor e que,
a pesar de sufrir moito como
consecuencia, sobrepúñase ao
terror e enfrontábase ao perigo.
Sentise o que sentise, grazas ás
súas fazañas converteuse nun
favorito do rei Afonso XIII, que o
nomeou xentihome de cámara
o 18 de setembro de 1921.
Incorporado ao golpe militar desde Lisboa, a súa primeira aparición pública tivo lugar
en Sevilla o 15 de agosto, á beira
de Franco e Queipo de Llano.
Paul Preston lembra a escena,
“foi nunha cerimonia en que
os rebeldes militares adoptaron a bandeira monárquica.
Millán Astray, acenando como
un posuído, berrou: “«Non lles
temos medo. Que veñan, que
veñan e verán do que somos
capaces á sombra desta bandeira». Oíuse unha voz: ¡Viva
Millán Astray! Este respondeu:
«Que é iso? Nada de berrar viva
Millán Astray. Berrade todos
comigo, con toda a forza de
que sexades capaces: ¡Viva la
muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la
mueeerte! A multitude coreou
os vivas. Engadiu: «Agora, que
veñan os rojos. Todos a morrer!» (...) Velaquí o home que
admira Carlos Negreira.
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A semana pasada vimos a importancia do liño no
tecido tradicional no noso país, ao ser un elemento
cultivado nos nosos lares. Tamén vimos as labores
asociadas á súa recolleita e elaboración, as múltiples
verbas relacionadas con estes traballos, e os trebellos
usados na súa preparación.
O outro material importante na produción tradicional
de tecidos foi a lá, obtida das ovellas que, en pequenos rabaños, había polo país adiante, ou máis frecuentemente da materia prima que viña de Castela, a
través dos comerciantes maragatos, ou das cuadrillas de galegos que ían á sega a terras castelás.
Máis serodiamente, tamén se utilizou o algodón traído principalmente de Portugal, que o tiña en abundancia provinte das súas colonias.
Todas estas materias primas, laboriosamente elaboradas até obter os fíos, tiñan como destino final a labor
no tear, un aparello de maior ou menor complexidade, último paso para obter as teas.
O manexo destes teares era labor exclusivo das
mulleres, as tecedeiras, que cun complexo manexo
do tear conseguían uns moi xeitosos tecidos, coa calidade única da artesanía.
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O Tecido
A la
As labores asociadas á la,
menos complexas que as
do liño, comezaban co coidado do rabaño, e prose-

guían co proceso da
rapa das ovellas realizada polos homes no
verán.

O fiado seguía un
proceso similar ao do
liño.
Fiado
Rapa

Rabaño

Torcido

Cardado
Logo viña o cardado,
donde se limpaba e esponxaba a lá, e se alisaba e peiteaba coas cardas.

O tecido no tear
O tear varía moito dunhas
localidades a outras, aínda
que o seu mecanismo sexa
o mesmo.
Conta con dous tipos de
pezas: unhas fixas e outras
que se moven.
Estas últimas reciben nomes tales como: orgo do
pano, eixe transversal no
que, por medio dun espeto, amarra o comezo da
tea, tensándoa ao torno.
Nalgúns sitios este orgo é
liso, pasa o lenzo por el e
vai prender noutro orgo
colocado máis abaixo. Despois do orgo do pano atópase o peite, que está formado por unha serie de lamias, ou palletas, suxeitas
polos extremos a dúas varas transversais.
Despois temos os lizos,
que poden ser catro, aínda

que nos máis antigos eran
dous e agora pódense atopar ata doce.
Os lizos van suspendidos
dunhas cordas que pasan
por catro rodelas ou roldanas, de tal xeito que cando
un baixa o outro sube. Este
movemento dáselle por
medio dos pedais, tantos
coma lizos. Son as premedeiras. Estas conectan
coas levas que moven os
lizos.
Finalmente, no outro extremo do tear atópase o
orgo do liño que é semellante en todo ó orgo do
pano. Ten tamén unha acanaladura na que entra
unha variña. No caso do
orgo do pano chámase espeto e no orgo do liño,
compostoiro.

Se a la se ía usar
para calcetar, había que torcer o
fío para que adquirira maior consistencia e grosor.

O Urdido

O Canelado

Funcionamento do tear
O traballo no tear comenza coa preparación do mesmo. É necesario saber o tipo
de prenda que se quere facer para preparar a urda, urdido ou erdume, que ven
ser o entramado, base do tecido. Para iso
prepáranse os fíos na urdideira.
Os fíos enróscanse arredor facendo xirar
a urdideira, nun proceso moi laborioso.
Estes fíos recóllense nunha longa trenza,
ou cadea, que máis tarde colocaráse, fío a
fío, no tear.
A cadea desfaise para pasar os fíos polo
prepeite ou restrelo, tendo os cabos
xunguidos ó compostorio do orgo do
liño.
Logo colócanse os fíos nos lizos. No comezo dunha nova peza terán que ser
atados no pau atador, ou espeto.
O atado e moi importante para evitar
que podan soltarse ou afloxarse durante
o traballo. A la é máis doada por ser máis
elástica, mentres o liño terá que ser atado
de novo despóis.
Xa está preparado o tear para tecer. Compre agora a preparación da canelaco fío
co que imos tecer. Pódese preparar nun
caneleiro, un eixe que se fai xirar por medio dun volante ou roda. No eixe colócase unha cana na que se prende o cabo
do fío. Ó mover o aparello o fío vai envolvendo na cana.
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As canelas meténse nunha lanzadeira,
caixa de madeira feita de bidueiro ou cerdeira. Leva un buraco, nun dos lados, polo
que sae o fío.
Comeza o labor. A tecedeira pónse do
lado do orgo do pano pisando unha premedeira con cada pé (non ó mesmo
tempo), esto fai que a tramaabra en dúas
partes, unha arriba e outra embaixo. Entón botará, coa man dereita, a lanzadeira
entre elas. Coa man esquerda recolle a
lanzadeira e apreta o fío que pasou batendo co peite cara ela.
Segue de esquerda a dereita, pasando os
fíos na canela da lanzadeira mentres invirte os lizos, e logo apreta co peite.
A maior o menor presiónque lle imprima
o peite vai facer que o tecido sexa máis ou
menos abatanado. Ao rematar deixánse
uns fíos para facer os flecos.
Este é o proceso para tódolos tecidos,
logo os diversos materiais (la, liño, algodón), a tensión maior o menor dos fíos ou
os debuxos, farán que cada traballo sexa
único, coma todo labor artesanal.

Adeviñas, coplas, refráns... sobre o tecido

O Tear

Refráns

Adeviñas

Urdir e tecer, non pode ser.

O que é, que é,
redondiño, redondón,
e colle nun niño de
paxaro paxarón? (o novelo de fío)

A tea mal tecida, ó lavala, queda
encollida.
A tea tecida e a muller parida
sempre teñen acollida.
Tea dun só pulgar tarde vai ó tear,
mais, cando vai, vai sempre igual.
A tea miúda ó seu dono axuda.
Boa tea fía a muller que os seus fillos cría.
Na foto, teares expostos no Museo do
Pobo Galego (Santiago)

Mentres teña o meu tear, camisa
non me ha de faltar.
Cantigas

Banco no medio,
estribo no pé,
rincha que rincha
e cabalo non é. (o tear)
Tan longo coma un camiño
e colle nun pucheiriño.
(o novelo de fío)
Branca larada,
que vai pola estrada;
non come, nen bebe,
nen paga obrada. (a tea)

Mariquiña tecedeira,
namorada dun galán,
ten o pe na premedeira
e a lanzadeira na man

Á porta da tecelana
teño que ir a descansar,
porque me gusta escoitar
as pancadas do tear
(Refírese ós golpes cos lizos e peites)

Mala xesta barredeira
veña polas tecelanas,
porque roban os novelos
e despois piden as marras

Aquela tecelaniña
adormeceu no tear;
con licencia do seu pai
eu a irei a despertar
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A CHAQUETA DE LA
An Alfaya

C

Solucións

chaqueta de
marca, nin de
feira, senón
de comercio
ao por
menor”

Guiso de letras:
Despois de ler o texto sobre as teas, saberás atopar
aquí sete palabras relacionadas co tecido.

Barullo de letras
Tear
Lanzadeira
Tecedeira
Urdime
Liño
Canelado
Novelo

’’

Nonéunha

Laberinto:
Atopa o camiño pra chegar ás uvas, que deben de estar ben maduras a estas alturas....

Escudos
de equipos
1. Zaragoza
2. Celta
3. Osasuna
4. Vilareal
5. Osasuna
6. Real Sociedade
7. Betis
8. Sporting
9- C.D. Ourense

ando chega o outono
convén ter a man unha
vella chaqueta de la que nos
abrace. No colgadoiro do
meu cuarto teño unha que
me acompaña dende hai
vinte anos, e que sabe das
miñas coitas e das miñas alegrías máis que ninguén.
Acurrunchada na miña chaqueta imaxino que estou ao
quente dunha lareira e reconcíliome co mundo. Non
é unha chaqueta de marca,
nin de feira, senón de comercio ao por menor, deses
que case non quedan, e que
cando un entra neles recenden a patio de colexio, a cousa entrañable, a po de andel,
a herbas olorosas e a trato
personalizado de matrimonio ás portas da xubilación.
Mentres o espello me amosa
novas engurras e novas canas nunha cara que xa non é
nova, a miña chaqueta non
se esfiaña, mantense impecable co paso dos anos, lixeiramente desgastada nos cóbados e nos puños; estou
por pensar que a súa textura
agocha algo máxico. De feito
sería aconsellable que todos
tivésemos unha chaqueta
como a miña. Ademais de
ser útil coa chegada do outono, resulta imprescindible
no inverno, e ata nas noites
frescas da primavera ou do
verán agradécese o seu tacto
amoroso. A súa vida é triste e
monótona, como moitas vidas. Nin sequera é unha chaqueta reversible. De cando
en vez sácoa de paseo, e na
lavadora procuro poñerlle
un deterxente pouco agresivo e un suavizante ben aromático. Se algún de vós non
ten unha chaqueta como a
miña, empréstovola, e con
ela posta poderedes soñar
que sodes felices. Iso si, prometédeme que ma devolveredes. Téñolle moito cariño
e non quero perdela.G

Un estraño tangaraño
No castelode Marbel.
Autor: Bernardino Graña
Ilustracións: Anxo Fariña
Editorial: A Nosa Terra.
Col. Contos do Bernardino

O poeta Bernardino Graña, nomeado
recentemente membro numerario da
Real Academia Galega como recoñecemento a toda unha vida adicada á literatura, inaugura con esta obra unha
serie de catro libros infantís que, baixo
o sobrenome de Contos do Bernardino, achégalles aos máis novos para
contaxialos coa maxia da palabra. Trá-

tase dun conto narrado en terceira
persoa onde o autor se converte nun
mediador oral que conta a historia
dun castelo habitado por dez damas
de diferentes idades e ás que non lles
gustaba facer nada que significase algún tipo de esforzo. O delas eran as
festas, as enchentes de galdrumadas… Ata que, un mal día, un estraño
tangaraño pega nelas volvéndoas
feas, fracas e con raros rostros. Será
grazas á pequena Uxía e sobre todo
ao seu gusto por ler e aprender como
a harmonía volverá reinar no castelo e
a súa contorna. Cun certo ton humorístico destaca esta lene alegación da

lectura
como o alimento necesario para
poder medrar interiormente
do mesmo
xeito que
unha dieta equilibrada o fai fisicamente. As ilustracións de Anxo Fariña,
con figuras de trazos orientais, ambientan o espazo narrado sobre fondos cuxas cores varían segundo o ton
expresado.G
Alba Piñeiro
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Arturo Vaquero, produtor

‘Hai grupos galegos que poderían estar
na MTV pero fállalles a promoción’
M.B.

Detrás de parte da banda sonora
que fai bailar a Carmelo Gómez
e a Hugo Silva no filme Agallas
agáchase Dummie Project, o último proxecto do músico, dj e
produtor Arturo Vaquero (Santurce, 1971). Músico destacado
da escena electrónica (Humanoid, Dummie Project, Safari
Orquestra, Telémaco, Dr. Think)
e xerente dos estudios de gravación Abrigueiro, as súas mesas
de mestura teñen maquillado os
discos dalgúns dos grupos que
están a marcar a actualidade no
país, dende Sevigny, Niño y Pistola e Nadadora até Fuxan os
Ventos e Pepe Vaamonde
Grupo. Como músico de bandas sonoras para audiovisuais
destacan Abrígate, de Ramón
Costafreda, Cartas italianas e Relatos, de Mario Iglesias, A biblioteca da iguana, de Antón Dobao
e O espello, de Álex Sampaio.
Forma parte da banda sonora
de Agallas, como chegou aí?
Empezamos hai doce anos a facer música para audiovisuais.
Primeiro foron curtas, tv movies
e despois saltamos ao cine. Esta
é a nosa terceira película para a
gran pantalla. Aí chégase banzo
a banzo e traballando moito.
Neste caso ofrecémoslle ao director varios grupos e escolleu o
proxecto que dende 2008 teño
en marcha con Marcos Peón.
Até que punto a música para audiovisuais ten carácter comercial como disco en si, como
acontecía na década dos 60?
Na actualidade a música concíbese maioritariamente como
acompañamento, perseguindo
só darlle profundidade narrativa aos fotogramas. De feito, se
boa parte das bandas sonoras
se despegan das imaxes carecen de significado. Hoxe en día
case non se elaboran bandas
sonoras comerciais ao xeito de
Henry Mancini (autor da música da Pantera rosa).
É dicir, cada vez é máis difícil
que as bandas sonoras teñan
vida fóra da pantalla?
Existe un debate entre compositores. Dunha banda están os
que defenden que unha banda
sonora non se debe separar da
imaxe, porque senon perde
todo o sentido co que foi concibida, e por outra están os que
consideran que deben ter vida

por si mesma. Pero é máis difícil traballar seguindo esta segunda corrente.
Goza de boa saúde o xénero en
Galiza?
Non existe moita xente que se
dedique a facer bandas sonoras.
É totalmente distinto a facer
música normal, porque require
coñecer os códigos, as modulacións coa imaxe, as texturas...
Para poder facer música para
cine necesítase saber máis que
tocar o piano. En Galiza, como
en todas partes, moita xente escribe cancións pero non tanta
sabe facer bandas sonoras.
Hai cinco anos deixou as cabinas e instalou o seu estudio de
gravación en Friol. Por que?
Tiña ganas de montar un estudio para todo tipo de música e
facer postprodución de son de
películas porque percibía falta
de profesionalidade e quería
ofrecer calidade a menor prezo.
Sevigny, Niño y Pistola, Nadadora, Fuxan os Ventos e Pepe
Vaamonde Grupo son algúns
dos grupos que ten en carteira.
Séntese un pouco padriño da
escena actual galega?
Sinto moita alegría cando abro
unha revista de crítica e vexo
que dous de cada dez grupos
dos que falan pasaron por aquí.
Alégrame poder dicir que teño
moitos fillos por aí andando.
Quicy Jones (produtor de Michael Jackson) dicía nunha entrevista recentemente que

“Michael compuxo temas moi
bos pero eu leveinos onde ti ñan que chegar”. Até onde
debe chegar un produtor?
Hai diversos factores que conflúen á hora de marcar os límites. Primeiro hai que ter en conta
os intereses da discográfica, os
do grupo e, por último, as capacidades do produtor. Un produtor pode chegar a cambiar radicalmente unha canción e un
disco, sempre e cando o músico
estea de acordo e se respecte a
súa idea inicial. Nas miñas producións intento respectar a filosofía da banda, por iso non
chego tan lonxe como me gustaría. O meu papel como produtor
é buscar o son que teñen as formacións, saber até onde queren
chegar e enfatizalo.
Funcionaría a intuición?
Máis que intuición é preciso ter
escoitado moita música de todos os estilos. Sucédeme que
cando escoito un grupo sei
como quere xogar. Un don?
Máis ben é froito da bagaxe e de
coñecer como teñen que soar
todos os instrumentos. “Produtor” é unha etiqueta que lle
gusta colgarse a moita xente,
pero non toda o é. É unha profesión difícil que require constancia e actualización frecuente.
Muda rápido o sector da música. Cada vez hai máis grupos
que apostan pola autoedición e
a gravación doméstica. Desaparecerán os produtores profesio-

’’

Tiñaganasdemontarun
estudio para gravar e ofrecer
calidade a menor prezo”

’’

Antes,parasermúsicoe
poder gravar un disco
cumpría saber tocar
e aprender os temas. Agora
non, as novas tecnoloxías
facilítano todo”

’’

Aescenagalegaestádezveces
mellor que hai dez anos en
canto a calidade e variedade”

nais e os estudios de gravación?
Coido que só desaparecerán os
que non ofrezan calidade a un
prezo competitivo. Se unha
banda busca un acabado profesional debe mesturar e masterizar nun estudio con xente cualificada e con experiencia.
Como se presenta o futuro?
Estase a eliminar o formato, é dicir, téndese á desaparición do
disco físico e comeza a coller
forza a música dixital. No referido á gravación, as novas tecnoloxías facilitan as gravacións na

casa, do que se deriva que aumente o número de músicos.
Tamén mudou o concepto de
músico. Antes, para ser músico
e poder gravar un disco cumpría
saber tocar e aprender os temas.
Agora non, as novas tecnoloxías
facilítano todo. A nivel de mercado, a tendencia vai pola autoedición e a autoxestión dos traballos, que logo se colgan en internet, onde está o futuro.
A industria do disco en Galiza
non acaba de arrancar.
Para que exista unha escena é
necesario que conflúan varios
factores. Un deles son os grupos,
que existen; outra, unha discográfica forte, que ademais do soporte para editar lles dea promoción. A escena galega está
dez veces mellor que hai dez
anos en canto a calidade e variedade. Pero de momento falla
este último banzo, faltan discográficas que lle dean saída e proxección as bandas e as leven
arriba. Hai grupos galegos que
poderían estar saíndo na MTV e
vendendo miles de discos pola
súas calidade pero non dan chegado. Gran parte do éxito dunha
canción radica na promoción e
para iso cómpre investir moitos
cartos e cada vez menos xente
aposta por este mundo.
O panorama electrónico dende
que empezou no instituto co
seu grupo de tecno pop mudou.
As mudanzas veñen da man da
tecnoloxía e da informática.
Hoxe en día, para ben ou para
mal, multiplicouse por 20 o número de persoas que compoñen traballos electrónicos grazas a tecnoloxía. Cando empecei cumpría mercar uns sintetizadores que custaban moito e
gravar nun estudio. Agora, cun
programa, podes facer no ordenador música que no mesmo
día colgas na rede. A pesar de
todo, no fondo das cancións segue a estar esa inquietude dos
humanos por expresarnos. Tamén sufriu mudanzas no público. Na actualidade mestúranse moito os estilos. Nun
disco de Shakira, por exemplo, o
75% é electrónica. Por iso cada
vez é máis consumíbel.
Cal é a canción perfecta?
Esa é a pedra filosofal que sempre se busca. Hai temas moi
bos pero a canción perfecta
non existe.G
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Teatro no ar

Soñar
co desastre

III Premio Diario Cultural
de Teatro Radiofónico
Autores: Rubén Ruibal e César Candelas / Paula Carballeira/ Eva Freixeira Ferreira.
Edita: Xerais.

A praga escarlata

Hoxe propoñémoslles tres viaxes a un tipo de literatura na cal
a versión escrita non é, nin moito menos, prioritaria ou fundamental, senón que mesmo beirea a accidentalidade. O teatro,
máis concretamente o teatro
radiofónico,
unha fórmula
de moito éxito
naqueles tráxicos anos que seguiron o golpe
de estado franquista, recuperada agora polo Diario Cultural
da Radio Galega nun formato,
revisado e actualizado, que se
afasta das longas series para potenciar a expresividade concentrada nunha breve fracción
temporal, sempre menos de
vinte minutos por peza. E de
paso, pois acompáñase de cd,
poderán comprobar, como
Brecht, a importancia da voz na
confección da personaxe.
A primeira das tres pezas, Peter Buckley, autoría de Rubén
Ruibal e César Candela, xa convida a esa reflexión. A historia
contada é do derradeiro combate de Peter Buckley, o segundo
boxeador que máis combates
perdeu na historia do ring. O primeiro é constatar que non sempre a versión escrita coincide
coa escoitada, tendendo a eliminar, a segunda, partes do texto
que o escoitado condena como
prescindíbeis mentres na versión escrita cada palabra resulta
de proveito. O segundo, e non só
para esta peza senón tamén para as outras dúas, é que o volume
carece da información precisa
sobre as voces que encarnaron a

Nos últimos tempos, os editores
galegos parecen decididos a descubrirnos un outro Jack London
afastado do tópico do escritor de
novelas de aventuras co que
sempre se identifica. Se hai pouco Galaxia traducía a moi meritoria O viaxeiro
astral, chégalle o
momento agora
ao autor de ficción científica que tamén foi.
Aínda que pareza sorprendente
para o lector casual, foron varias
as obras escritas por London
que poden encadrarse neste xénero, malia que a fama adquirida por relatos como A chamada
da selva ou Cairo branco (ambas
en Xerais) eclipsasen estoutra faceta da súa produción.
O caso de A praga escarlata,
que agora edita Urco é, non obstante, algo especial. Dalgún xeito, podemos dicir que esta nouvelle inicia o subxénero da “novela de catástrofe” ou postapocalíptica: móstranos o destino
da humanidade despois de que,
nos principios do século XXI, unha terríbel praga biolóxica se estendese por todo o planeta e reducise os habitantes a un estado
primitivo no que a civilización,
tal e como a coñecemos, desapareceu por completo. A trama,
en realidade, redúcese a presentarnos un dos escasos superviventes, o antigo profesor de universidade James Howard Smith,
avellentado e afundido no pesimismo, tratando de lles explicar
aos netos –arredor da cacharela
onde malamente cociñan o
produto da caza do día– >>>

Autor: Jack London.
Traduce: Tomás González Ahola.
Edita: Urco.

Paula Carballeira foi unha das gañadoras do III premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico.

historia emitida no Diario Cultural, e abofé que esa ausencia sorprende polo importante que é (e
non só para a nosa argumentación, senón tamén para a consolidación do start system galego,
ese que a Administración precariza tendenciosamente).
Ese derradeiro combate, escoitando ou lendo, vivímolo
como se estiveramos asistindo
á narración da propia confrontación boxística. E (con)fía, no
valor da voz, na capacidade do
lector (oral/escrito) para a ensoñación (cal quere dicir que é
fonda e ricamente evocativa,
aproveitando para o cometido
a cultura cinematográfica). A
mensaxe cuestiona o valor da
derrota e mostra como a peor
derrota puxilística pode resultar unha vitoria na vida. Optimismo (agre) que pouco a pouco se instala no lector, até confirmarse finalmente nunha
empatía plena cando o protagonista remata como o lector
oral: só, co valor da voz como
única guía e referencia.
E se unha axeitada selección
léxica se revela fundamental na
peza de Ruibal e Candelas, non
o é menos na de Paula Carballeira,Servizo de información que
se desenvolve nun ton ben diferente a Peter Buckley. Sen desa-

parecer a traxedia, fica máis co- son os parlamentos das persomo horizonte, quedando o de- naxes que nos teñen á espreita
senvolvemento moito máis pre- do bálsamo redentor que supón
to da comedia de situación. Ben a sorpresa que vai gallar cando
é certo que unha comedia de si- menos o agardemos. Iso é o que
tuación na que o lector non ve as importa. Iso e o tempo consupersonaxes, e na que a evolu- mido nunha actividade pracención dunha a outra das sete es- teira. Porque, non habendo hiscenas trae aparellado algún tipo toria ou ficando reducida a pura
de sorpresas a cerca da identida- tentativa, tampouco se pode
de das personaxes ou dos seus agardar que haxa o que habiactos, demostrando Paula Car- tualmente se entende por perballeira que sabe transcender sonaxes, que nin nome teñen.
Tanto para esta como
unha inicial situación
para as demais recoenxeñosa, sen esgotala
mendamos non presou prolongala artificialTantoa
cindir da versión gravamente porque a esculversión escrita da no cd. E aínda especa no interior das percialmente nesta, pois o
sonaxes sempre ofrece como
a auditiva
valor da voz volve ser,
algún fío do que tirar.
outra volta, capital.
E se unha axeitada teñen unha
Para remate, non queselección léxica se reve- aplicación
remos deixar de adverlaba fundamental tan- pedagóxica
to en Peter Buckley co- importante” tir que tanto a versión
mo en Servizo de Inforescrita como a auditiva
ten unha aplicación
mación, o divertimenpedagóxica certamento cocteauiesco de Eva
te importante, constiFreixeira Ferreira, O
xou mas gou on, vive esencial- tuíndo unha plataforma moi
mente da palabra, pois aquí, no axeitada para o achegamento
teatro do absurdo, ben se pode dos escolares ao teatro, así pola
dicir que non hai historia, que connotación vangardista que
vive da solidariedade léxica ina- lle é inherente, como pola caligardada, solidariedade léxica ao dade dos textos e sen esquecer a
servizo dun espectáculo que interpretación e dirección na
non se ve e que tampouco ten versión auditiva.
moita, porque o único relevante
X.M. Eyré

’’
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PACO VILABARROS

Tres galegos compiten polo premio Astrid Lindgre. Fina Casalderrey, Agustín Fernández Paz [na
foto] e Juan Farias aspiran, entre os
máis de 160 autores seleccionados,
a gañar este galardón que anualmente entrega o Consello Sueco
das Artes e que leva o nome da autora de Pippi Langstrump. O resultado darase a coñecer a mediados
de marzo.

cións sociais na que se nos describe –cunha intuición digna de
eloxio– un mundo no que a técnica achegou un esaxerado benestar material pero do que só
gozan certas clases privilexiadas, a cada máis distanciadas,
polas súas prerrogativas, dos estratos máis
humildes da
sociedade.
As ideas que Neste sentido, resulta insosteñen
teresante –e
o libro
moi de actuaquedan
moi por riba lidade– observar a persda súa
picacia coa
calidade
que London
literaria”
recrea certos
aspectos desa sociedade:
a superpoboación, a xigantesca evolución
das comunicacións, a existencia
dun Consello de Magnates que
controla e rexenta o mundo globalizado (non lle chama FMI nin
OMC, pero o concepto é o mesmo), o pánico ás pande- >>>

’’

Jack London.

>>> como vivían os humanos
antes da nefasta epidemia e como actuou esta, aniquilando
calquera indicio de cultura.

London, un socialista convencido, aproveitou o fondo da
historia para identificar a hipertrofia tecnolóxica como o terreo

CULTURA.29.

máis propicio para que se expanda o principio de destrución. E así, asistimos a unha crítica das modernas organiza-

CONTADELIBROS.
Vidas de indianos
Catro historias de emigrantes,
de Manuel Losa, narra as vidas
de Isidoro García, Eduardo
Filgueira, Xosé
Laxe e Antón
Crestar, catro
indianos que
repasan as súas biografías.
Os soños e
vontades que a
emigración lles permitiu desenvolver e tamén as dificultades
de saír ao estranxeiro. O propio
autor é emigrante en Uruguai.
Edita Galaxia.

Crónica
Xerais publica dous novos títulos na colección ‘Crónica’. Escapado, de Luís Lamela García, é
un
achegamento
novelado á
vida dun
fuxido
antifran-quista. Cón-tanse
as súas vicisitudes esquivando
os franquistas e
os seus padecementos no penal de San Simón
e no exilio. Cartas de republicanos galegos condenados a morte (1936-1948), de Xesús Alonso
Montero, é unha investigación
histórica sobre o mesmo período de tempo.

Inéditos
Arturo del Villar escribe 50 cartas republicanas e inéditas a El
País,
publicado na
biblioteca de
divulgación
republicana. O
autor leva a un
volume toda a
correspondencia que o diario madrileño
optou por non publicar. As
epístolas tratan de diversos temas de actualidade, todos eles
baixo a óptica dun defensor do
republicanismo. 
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crítica
O CORDEL.
Galicia solidaria
Nº 8. Xullo do 2009.
Dirixe: Xosé María Torres.
Edita: Coordinadora Galega de ONGDs.

Susana V. Fraguela entrevista
o director xeral de Relacións
Exteriores e coa Unión
Europea, Xesús Gamallo.
Ademais, todas as
novidades
sobre a coordinadora, incluída a
planificación económica para
os próximos anos..

Turgalicia
Nº 14. Agosto do 2009.

Alfonso Freire escribe unha
reportaxe sobre a consolidación
do turismo náutico. Xulia Losada dá conta das actividades do
Club Gastronómico Rías Altas.
Da man do arquitecto Iago Seara, Ana Ramos achégase a un
Ourense
onde queda
o pouso de
Eduar-do
Blanco
Amor.
Vicente Domínguez
condúcenos a Pontevedra xunto a Paulo Fontán, discapacitado que proba a mellora en accesibilidade da cidade.

Andaina
Nº 52. Segundo trimestre do 2009.
Prezo: 5 euros

Inclúese un dossier sobre o
aborto. Ademais, Marisa González Seoane escribe sobre laicismo e laicidade. Patricia Arias
Cacheiro
explica a historia das amas
de cría e a relación deste oficio coas
galegas. Ánxela Caramés repara na presenza
da sexualidade nas políticas artísticas gais. Anna Amorós cóntanos a historia da peleteira
María Concepción. 
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Estrea do musical Glass Cityen Ferrol.Despois de abordar o tema da guerra civil no espectáculo Imperial: Café cantante,ambientado no Vigo de 1936,
Eduardo Alonso asina e dirixe o musical Glass City, que recrea o verán de
Franco na Coruña e o atentado contra o ditador, situando a acción en 1958. A
compañía Teatro do Noroestes estrea este musical o 24 de setembro no teatro Xofre, cun elenco integrado por Luma Gómez, Xavier Estévez, Monti Castiñeiras, Carlos Mosquera e Maxo Barxas, entre outros.

>>> mias… Do mesmo xeito
que, por outra banda, parece
moi pertinente asistir a un devalo da civilización no que é a linguaxe abstracta a primeira que
desaparece da fala dos máis novos: os netos de James Howard
Smith ridiculizan o avó por falar
de “cousas que non existen”.
Por todos estes detalles, é unha verdadeira mágoa que toda
esa clarividencia non estea
acompañada dunha fabrica literaria máis elaborada. Dos dous
planos polos que transcorre a
novela, o que amosa o avance da
praga escarlata carece da fondura que podería converter as breves e enxeñosas anécdotas das
que está salferido en auténticas
leccións morais. E o que se erixe
en presente da narración, é dicir,
aquel en que se refire a prostración en que caeu a raza humana,
apenas posúe entidade narrativa
suficiente para erixirse nun discurso semellante ao de, por
exemplo, O señor das moscas de
William Golding –un discurso
que só queda pobremente esbozado e ao que podería aproximarse a pouco que se esforzase.
London confiou tanto na fortaleza das súas predicións que
perdeu de vista unha intención
que debería penetrar máis fondamente na historia. Ao lector
nunca o abandona a impresión
de que ao autor lle faltou paciencia para explorar e desenvolver
os interesantes temas que propón –moitas veces con trazos
moi breves–, como se a urxencia
por explicar o que pasou e como
acaba todo substituíse o traballo
de escrita demorada que lle dese
coherencia interna ao relato. E a
consecuente falta de tensión narrativa deixa ao descuberto a súa
insuficiencia.
En todo caso, A praga escarlata resulta un libro desconcertante ademais de malogrado: as
ideas que o sosteñen permanecen moi por riba da súa calidade
literaria e sorprende e decepciona que o autor non explotase
convenientemente o seu atractivo. Queda, iso si, o valor e o encanto que posúe como pioneiro
dun xénero que deu obras de
moita maior entidade.
Manuel Xestoso

CINEMA.

Gordos,
curtos e longos
Gordos
D i r e c c i ó n e G u i ó n : Daniel Sánchez
Arévalo.
Música: Pascal Gaigne.
Elenco: Antonio de la Torre, Roberto Enriquez, Verónica Sánchez, Raúl Arévalo,
Pilar Castro.

Non se trata dunha historia, senón de moitas historias que se
entrecruzan e confunden cun
mesmo fío argumental: a realidade obesa que esconde tras
de si unha realidade ás veces
obsesa, ás veces traumática.
O filme engana no seu contido: agarda un atopar un ensaio sobre os quilos de máis e
acaba pensando que a gordura
é o de menos, aínda que sexa o
de máis. Personaxes cubertos
por actores moi convincentes,
cun problema común (a gordura), unha meta común (as
gañas de deixar de ser gordos),
e unha natureza moi distinta:
hai tantos tipos de gorduras co- Duas escenas de Gordos.
ma de persoas, e hai tantos tipos de persoas como persoas morado, non está namorado,
hai. Deste xeito, todos somos si, si, está namorado, non,
non…) sobre unha cinta de
gordos e complexos.
Gordos non acaba, ou acaba exercicio de longa duración.
tres veces: a película peca de irDeclárome dende aquí demá grande dun corto
fensora a ultranza tanpequeno. Nunha curto das curtametraxes,
tametraxe o autor de- Apelícula
coma dos relatos curbe, en pouco tempo,
peca de irmá tos. Eu entendo Física
II coma unha curtacontar moita informagrande
metraxe marabillosa,
ción. Por iso ás veces
irmá pequena de Azuacontece, nunha lon- dun corto
loscurocasinegro que
gametraxe, que un di- pequeno”
retoma ideas ensaiarector ex–curtametradas na curta e estíraas
xista empacha coa ine voltéaas até converformación, non deixa
en paz ás historias, engorda e telas en longametraxe. No caso
adelgaza os sentimentos, estira de Gordos acontece o mesmo,
e encolle os acontecementos, e poderíamos buscar a súa oriaté tal punto, que parece xa un- xe na Culpa do alpinista (curtaha dieta enganosa, contradito- metraxe case cedida por Julio
ria e pendular (destas coas que Medem pero dirixida por Daadelgazas un mes e engordas o niel Sánchez Arévalo). Nesta
dobre nunha semana: está na- curta atopamos tamén o actor

’’

Roberto Enríquez no papel do
mesmo psiquiatra desvelador
de personalidades complexas
de Gordos.
Coma demostra a película,
a medida das persoas é irrelevante. Unha persoa pode ser
gorda por exceso de felicidade
ou de tristura, pode ser delgada
por falla de ledicia ou angustias… Pero falando de metraxes e de cine….. as medidas si
que importan.
PROPOSTA: buscar pola rede as curtametraxes de Daniel
Sánchez Arévalo coma punto
de partida do marabilloso
mundo das curtas estatais;
sentar e intentar, nunha columna, facer unha crítica cinematográfica; saír á rúa e comer
até fartar das cousas que a un o
fagan feliz.
Ana Xesteira Ponce
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Daniel Montero, premio Castelao de Banda Deseñada.Animador, debuxante e caricaturista, Dani Montero vén de facerse con este galardón convocado pola Deputación da Coruña pola obra Sen mirar atrás, “unha narración de misterio, case unha crónica xornalística”, en opinión do xurado, “ben
construída e axilmente contada”. O premio ten unha dotación económica de
6.500 euros e inclúe a publicación da obra. O xurado, encabezado por Miguelanxo Prado, botou en falta unha maior participación e apelou “á responsabilidade creativa” dos autores porque se “os creadores non producen, as
editoriais non poden publicar”.

Exposición La vitesse et ses limites, 2009. Dúas vistas da instalación no CCA, Montreal.

ARTE.

A vida
é un frenesí
La vitesse et ses limites
/ Speed Limits
Comisario: Jeffrey T. Schnapp.
Lugar: CCA (Centre canadian de l’architecture), Montreal, Quebec.
Datas: Até o 8 de novembro de 2009.

O CCA (Centre canadian de
l’architecture) é un museo privado dedicado á arquitectura
(mais non soamente, tal como
amosa a exposición que comentaremos) nado en 1979.
Fai agora, logo, os seus 20 anos
e xa se converteu nunha institución de referencia mundial,
grazas sen dúbida ao entusiasmo e a xenerosidade económica da súa creadora a millonaria
filántropa canadiana Phyllis
Lambert, directora fundadora
e presidenta do consello de administración do CCA. Lambert, arquitecta ela mesma, é
unha figura fundamental para
entender o propio centro, unha dama que, ademais, soborda con moito os propios límites desa institución, xa que vén
loitando e teimando dende hai
anos en favor dun urbanismo e
unha arquitectura de calidade
que salve, recupere e poña en
valor esa rica e diversa arqui-

tectura que conforma o atractivo taboeiro urbanístico da cidade de Montreal.
O CCA aséntase nunha
mansión nobre construída en
1874, la maison Shaughnessy,
ao lado da cal ergueuse unha
nova construción asinada por
Peter Rose, co concerto da
mesmísima Phyllis Lambert
(arquitecta conselleira) e coa
asociación de Erol Argun. Todo
iso conforma un museo exclusivo e admirábel. A colección
do CCA reúne traballos (planos, fotografías, gravados, debuxos, libros, maquetas, etc.)
datados dende o Renacemento até os nosos días, e por poñer só un exemplo: a viúva do
estadounidense Gordon Matta-Clark, un artista fundamental no que atinxe a intervencións e deconstrucións feitas
sobre a propia arquitectura,
ten depositado no centro todos
os seus fondos.
No abafante (por húmido)
verán de Montreal –que nas rúas retarda os movementos do
viaxeiro mentres nos espazos
interiores, e por mor do potente ar acondicionado, conxela o
xesto– visito a mostra temporal
La vitesse et ses limites / Speed
Limits, coproducida co Wolfsonian-Florida International
University (Miami Beach) a
onde viaxará en 2010.
Mais, para situarnos perante a mostra principiemos por
facer un repaso do seu vivir cotián, e tamén do de todos nós.
Vostede seguramente vive
nunha casa na que sofre decote
os sinais desgraciados dunha

Vista do secretariado do edificio daNorth Carolina Mutual Life Insurance, en Durham, Caroline do Norte (EE UU)Welton Becket e asociados, 1965. Colección CCA,
Montréal. Don D’Elliott e Carolyn Mittler.

construción tan custosa como ir á casa cociñarase algún promal rematada, unha vivenda duto de “preparación rápida”
feita a toda presa, chea de deta- nalgún enxeño doméstico tipo
lles mal acabados e onde van microondas. Nalgún intre do
agromando a cada paso novas día consultará a internet case
sen tempo, e chateará
desfeitas contrutivas.
ou mandará e-mails
Mais agora non hai
deixando vogais e contempo para pensar ni- Unha
soantes polo camiño.
so porque o espertador
exposición
Ao serán (ou foi de
e o calendario obrígaextraordina- mañá?) marchará cano a erguerse esta mara ao ximnasio e merñá ben cedo e case sen ria na súa
gullarase nunha clase
folgos coller o autobús, montaxe
con todos a suar e peo auto ou o tren. Logo, que deixa
dalear nunha sesión
xa no traballo encade- o visitante
entolecida de cycling,
arase ao ritmo veloz abraiado”
e pode que, ao cabo,
dalgunha máquina
precise repoñer forzas
(teléfono, tractor, ormediante algún predenador, cadea de
montaxe, electrodomésticos parado multivitamínico ou esda casa, etc.). Chegado o xantar timulantes varios. Xa, ao fin do
comerá axiña xa non digo nun día, verá un intre a tele nun
fast food, pero si seguramente zapping retiniano compulsivo
un menú servido a correr, e de e veloz onde pasará das novas

’’

dun recordman mundial de
pértega, a un anuncio repetitivo, con moitas imaxes por segundo a baterlle no inconsciente, e de aí, sen tempo, ao visionado en directo dun accidente terríbel. Apaga o televisor. É posíbel que aínda lle quede tempo para ler na cama este
xornal e, se nunha ollada rápida, decide pousarse sobre esta
crítica, leraa vostede saltándose parágrafos e liñas e procurando, sen miramentos, o seu
sentido xeral. Vai de contado a
apagar a lámpada da mesiña
de noite, e lembrará esa pílula
coa que, milagreiramente, os
seus procesos neuronais aínda
mergullados na vertixe do día
mudan de súpeto nun sono
profundo. Pois ben, esta mostra fala exactamente de todo
iso, deses elementos cotiáns
que dende 1900 até hoxe aceleran ese vivir noso á carreira. O
proxecto explora esa arela infinita (e moitas veces tristísima)
de eficacia e eficiencia para
adiantarse axiña ao corpo, ao
tempo, ao traballo e ao espazo.
Aí imos vendo en cartaces, obxectos, libros, fotografías, vídeos, alimentos, medicamentos,
etc. ese frenesí das nosas vidas
e da nosa cultura que vai das
autoestradas ás rendíbeis organizacións das oficinas administrativas pasando polo Red Bull
e os electrodomésticos da cociña moderna.
Unha exposición extraordinaria na súa montaxe que deixa o visitante abraiado polo seu
poderío escénico, e na que a
gráfica das salas e a dramatización das pezas expostas resulta
absolutamente cativadora e
espectacular polo que ten de
custosa e polo que ten de fermosa plásticamente. Mágoa
que o catálogo non recolla fotografías desas pezas en sala!
En fin, un envoltorio exquisito
tralo que se agocha unha crua
reflexión crítica sobre ese ritmo
endiañado ao que nos vemos
impelidos nestes séculos tan
deliciosamente veloces como
sinistramente paralizantes.
Todos e todas ás presas cara a
morte.
Xosé M. Buxán Bran
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ENXEÑOS E CRIATURAS

O OVO E A GALIÑA
Xosé Miranda

Á

lvaro Cunqueiro publicou no Faro de Vigo un dos
seus artigos que titulou “Tabla de diablos”. Non sei a
data exacta, pero sería nos anos 60 do pasado século. Máis
tarde o artigo pasou a formar parte do libro Laberinto y
cía, publicado pola editorial Taber en 1970, e aínda máis
tarde pasou a Tesoros y otras magias, Tusquets, 1984.
Á parte de darnos noticias dun demo chamado Islaq,
Cunqueiro conta de outro, nun relato que di tomado da
tradición oral escocesa por McFarley. O relato, resumindo, é este:
Unha muller deu a luz un galo. A nai quixo amamantalo, aínda que asustada do que trouxera ao mundo. O pai,
que suspeitou algo diabólico, quixo matalo. Cortoulle cen
veces a cabeza, pero cen veces lle naceu ao galo unha nova. Á centésima vez, naceulle cabeza humana e púxose a
falar. Dixo que era un demo, lord Machada de Ouro, xefe
de sete lexións, e que buscaba un tesouro. Meteuse en París nunha galiña, porque quería ir a Escocia e os demos
non poden cruzar o mar. A pita puxo un ovo do que naceu
outra pita, e desta outra, e desta outra, e así ata que unha
galiña inglesa puxo un ovo que a muller comeu cru. Ao
comelo cru, o demo pasou ao corpo da señora, que quedou embarazada e así naceu Machada de Ouro. Deu un
berro, abandonou o corpo de galo e fíxose xigante, con
corpo humano. E agasallou, antes de se ir, aos seus pais
cunhas luvas e unha onza de ouro, para pagarlles o favor.
En 1993 publicouse o libro Lembranzas de vellos. Son relatos recollidos na Aula da Terceira Idade de Vigo a persoas
maiores, a vellos, como o nome indica. Pura literatura de
transmisión oral. Julia Pardo contou unha lenda que máis
tarde recollemos no Dicionario dos seres míticos galegos e
nas Historias galegas de fantasmas e de terror. Os títulos que
lles puxemos: o neno galo e o neno con crista de galo.
E vai o relato: Naceu (nas Rías Baixas) un neno con cabeza e crista de galo. O pai quixo matalo, deulle un golpe
na cabeza, envurullouno créndoo morto e meteuno no
berce. Ao día seguinte o neno, tan tranquilo, mamaba do
peito da nai. O pai repetiu varias veces a operación, pero o
neno non morría. Daquela colleu unha machada e cortoulle a cabeza. Ao neno saíulle outra, pero desta vez humana. E falou: Nacín con cabeza de galo porque a mamá
comeu un ovo cru dunha pita posuída polo demo. Pero o
que estaba no meu corpo fuxiu ao ver como o tratabas. Xa
estou libre.
Visto que xa se sabe como facía Cunqueiro co que lle
contaban, dos parecidos e das diferenzas (máis que notables) entre ambas narracións, fóra do feito de que un demo
vén ao mundo de muller e se mete nela por un ovo cru, e
tendo en conta que non atopo por ningures o tal McFarley, e
que as citas de Cunqueiro non son exactamente de fiar, xulguen vostedes se o escrito pasou a ser oral ou se o oral pasou
a ser escrito, ou se se trata dunha coincidencia, dunha tradición común. Mais o que en Cunqueiro, ou en McFarley, é
conto ou neolenda, en Julia Pardo é arqueolenda. E iso dá
que pensar. Que sería antes, o ovo ou a galiña?G

’’

Xulguenvostedesseoescrito
pasou a ser oral ou se o oral
pasou a ser escrito”

Cartaz das XXI xornadas e [á dereita] cadro da obra De profundis,de Miguelanxo Prado, editada por El Patito Editorial.

A festa galega do cómic
premia a El Patito Editorial
As XXI Xornadas de Banda Deseñada de Ourense,
que se celebrarán do 1 ao 10 de outubro,
arrancan coa entrega do Premio Ourense de BD
a editora El Patito Editorial e un amplo programa
de exposicións e encontros cos autores
M.B.

A editora especializada en cómic, El Patito Editorial, non
podía estrear o seu segundo
ano de vida de mellor xeito. O
xurado do Premio Ourense de
BD vén de recoñecer a iniciativa empresarial de Gemma Sesar e Fausto Isorna polo seu
“labor na publicación de cómic e por dar nel especial cabida aos autores galegos e á
edición en lingua galega, aínda que sen se pechar a outros
autores e linguas”. Un galardón, con especial significado
por ser dos máis importantes
do país, que lle chega a editorial cando ultima a tradución
ao galego de Stratos, que sairá
no mes de novembro, e a edición de Peter Petrake, de Miquel Calatayud, que se publicou por entregas na revista
Trinca na década dos 80.
O premio entregarase o 1
de outubro no transcurso da
inauguración das XXI Xornadas de Banda Deseñada de
Ourense, que este ano propoñen até o 18 de outubro toda
unha serie de exposicións de
orixinais, entre as que destacan as dedicadas a David Rubín, Miguel Brieva e Juanjo Sáez, a proxección de cine de
animación, encontros con autores e presentacións. Os organizadores quixeron tamén
prestar atención ao traballo
feito por galegos fóra de Gali-

’’

Haiautoresrecoñecidos
internacionalmente que
rara vez ven a súa obra
publicada aquí”

za, concretamente, ao Fanzine Enfermo impulsado por Alberto Vázquez, a través dunha
Gemma Sesar, codirectora de El Patito
Editorial xunto con Fausto Isorna, vista
por David Pintor

mostra, que incide sobre o seu
proceso creativo.

APOSTA DECIDIDA POLA EDICIÓN.
Nestes dous anos de andaina,
El Patito Editorial fíxose cun
avultado catálogo que desentoa no tímido mercado galego.
Nel figuran recuperacións de
clásicos como Dudi, recompilacións da obra dispersa de autores como Primitivo Marcos,
Norberto Fernández, Fran
Bueno ou Emma Ríos e a publicación dous últimos premios Castelao de BD, Aventuras de Cacaeuqui, de Jacobo
Fernández Serrano, e Mensaxes, de Mariano Casas.
Ao ver de Gemma Sesar,
unha das claves para acadar
unha industria normalizada
sería a posta en marcha de
máis editoriais especializadas
en cómic e que as convencionais sacasen regularmente cómic, pero descoñece a “razón
de por que non se aproveita
aquí o talento”.
Na actualidade, a editora
vén de mercar en Estados
Unidos traballos dos debuxantes galegos Emma Ríos e
Fran Bueno, e de incluílos nos
seus fondos. Son só dous
exemplos da nómina de autores recoñecidos a nivel internacional que dificilmente vén
publicada a súa obra por editoras do país. Aínda que os libros de El Patito Editorial teñen boa acollida dentro e fóra
de Galiza, Sesar recoñece que
o mercado interno é “moi limitado”, por iso aposta por
mimar os produtos e promocionar os autores, para que o
público coñeza a valía dos creadores, na súa opinión, o mellor pasaporte neste circuíto.G
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’’
TEATRO
SEN FRONTEIRAS
Marga Romero

A

Biblia, o Corán e unha alfombra, parte do decorado
teatral nun aeroporto londiniense. Sen público, os actores irán
da comedia ao drama, mentres
pasan horas ou días. Nun cuarto
fechado con vidros vixiados pola
policía, con cámaras que almacenan movementos, alentan e
maquinan as persoas retidas,
exóticas polos seus pasaportes:
coreanas, brasileiras e un longo
etcétera que non pertence á UE
nin aos países onde se conduce
pola esquerda. O Reino Unido é
membro da UE, mais non asinou os acordos de Schengen, o
que lles impide ás persoas “nacionalizadas de terceiros países”
gozar dos dereitos de libre circulación que rexen o espazo común. Os personaxes principais
son dous brasileiros con permiso definitivo de residencia en España, desde hai sete anos, un deles casado cunha española, xa se
sabe que o matrimonio une
máis, tanto como o traballo do
que nestes casos tamén se goza
con toda a legalidade. O drama
xorde ao entraren pola porta
destinada a eses pasaportes
“exóticos” e atoparen nas valixas
os axentes os programas de The
Turn of the Screw, de Henry James e Dr. Jekyll &Mr Hyde, de R.
L. Setevenson que se representarán en galego no Cockpit Theatre, destinados ao público londiniense (nacionalizado, residente
ou ilegal) en galego. Os papeliños provocan interrogatorios,
espera e a retirada do pasaporte.
A cultura é algo exótico, difícil demostrar a súa legalidade. A Embaixada do Brasil, quen se ocupa
dos problemas dos ilegais, consegue o permiso para que as
obras se poidan representar. No
cuarto fechado agardan personaxes secundarias ás que se lle
ofrece a Biblia, o Corán e unha
alfombra para rezaren.G

’’

Os personaxes principais
son dous brasileiros
con permiso
definitivo
de residencia
en España”

CULTURA.33.

TRIBUNA I Cecilia Novas.

A SOIDADE EN TEMPO DE CRISE
É unha constante nos momentos de crise e “demolición” a poética da decadencia, da nostalxia, da melancolía propia da soidade do ser
humano.
A soidade do emperador
Hadrián, por pór un exemplo,
non é máis que a soidade do
Home que ve derrubados os
seus máis sólidos “estandartes”, as súas referencias reais,
as súas idolatrías máis eficaces
e certeiras. Hadrián, emperador romano durante máis de
vinte anos do S. II, foi unha testemuña sobresaínte dos cambios operados no medio no
que vivía, das caídas e dos novos acontecementos dun
mundo imperial en decadencia, e de comezos dunha nova
era. Así nolo testificou Marguerite Yourcenar na súa célebre novela Memorias de Hadrián, publicada en 1951 logo
de dez anos de investigación.
A soidade postindustrial, a
soidade do home postmoderno (ou hipermoderno se se
prefire ir máis aló), é a nosa
soidade, a soidade dos que
testificamos un novo cambio
na orde das cousas, de quen
sentimos a nostalxia dun pasado máis ou menos estábel,
coñecido por nós, de “solidez” e “tradición”.
Poética que se deixa ver en
innumerábeis tendencias artísticas coma, por exemplo, o
movemento literario e artístico
coñecido coma decadentismo
finisecular, que abrangue o
sentido da decadencia dende
un punto de vista xeral, ou que
tamén xorde en pequenos
fragmentos concretos onde se
espalla o desasosego da fin: O
Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, A morte
en Venecia de Thomas Mann
(ambas levadas ao cine por Luchino Visconti), ou os Camiños
da Vida, de Otero Pedrayo.
Coa chegada da segunda
“magna” crise en menos de
cen anos, o sistema que goberna a orde mundial dende a caída do muro de Berlín (salvo
puras excepcións), ve como se
removen os seus alicerces, ve
caer partes enteiras da súa “sólida” edificación. ¿E que pasa
co ser humano que habita tan
fráxil momento histórico?
¿Que sente o home en terras
incertas, mesmo movedizas
–engulidoras de vida–?

A moza da fábrica de mistos, de Aki Kaurismaki, 1990 [arriba]; e fotogramas de Morte en Veneza,de Luchino Visconti, 1971[á esquerda] e de Luces á tardiña,de Aki Kaurismaki, 2006 [á dereita]

’’

Ascriseseconómicas
son momentos de espera
e mediocridade
mais tamén de aperturas”

O Home séntese só, atrapado na súa propia existencia, anónima e insignificante,
sen deuses aos que adorar
–pensemos en Hadrián– sen
referentes propios da poética
do “happinness”, da falsa felicidade capitalista –dirían os
nosos coetáneos–.
O mundo da arte postmoderna xa se encargou, en repetidas ocasións, de dar significación a este tipo de ser solitario tan aclimatado a épocas de
crise. É o caso dos personaxes
da obra cinematográfica de
Aki Kaurismaki, que sobrevi-

ven a duras penas nun ambiente xeral “postindustrializado”, pero pouco desenvolvido; mulleres e máis homes
que habitan na outra cara do
capitalismo, a periférica, e que
habitan espazos onde apenas
existiu prosperidade industrial
e onde a crise permanente é o
“pan noso de cada día”. Seres
insignificantes, alienados,
anónimos... pouco sobresaíntes. Tampouco Hadrián foi un
home de grandes retos e proezas, senón un emperador simplemente “correcto”, ensimesmado nas súas propias divagacións filosóficas. E así
consta en “Memorias de Hadrián” o xermolo que el mesmo –en palabras de Marguerite Yourcenar– extrae da súa
propia vida: “como acontece a
miúdo, o que non fun é quizais
o que a define con máis precisión: bo soldado pero en absoluto grande home de guerra;

afeccionado á arte, pero endexamais o artista que Nerón
creu ser ao morrer; capaz de
crimes pero non criminal;
chego a pensar que os grandes
homes se caracterizan xustamente pola súa posición extrema e que o seu heroísmo consiste en manterse nela toda a
vida. Son os nosos pólos ou os
nosos antípodas”.
As crises económicas, contemporáneas ou anteriores,
tiveron sempre esa dobre cara da moeda: a da “mediocridade” do home anónimo que
deixa de soñar outro mundo
posíbel, ou a do camiño que é
posíbel que xorda cara a un
novo sistema de ordenar o
mundo moito máis xusto.
Momentos de standbye: de
derrotas para uns –e padecementos para todos–, mais tamén de aperturas. Momentos
de “sala de agarda” cara a un
novo status quo?G
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Pedra Alta da Antela,
menhir utilizado a xeito de marco
na confluencia de Sarreaus,
Vilar de Barrio e Xinzo.
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COMARCAS DE GALIZA

A Limia, ao redor do río do Esquecemento
Do valor etnográfico do seu entroido á riqueza
natural das veigas húmidas da antiga lagoa de
Antela e do río do Esquecemento, da alta
montaña de San Mamede á vella xurisdición
medieval do Couto Mixto. A nova entrega de
Comarcas de Galiza detense na Limia e nos
seus espazos naturais protexidos
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

V

én de saír do prelo a
nova entrega de Comarcas de Galiza,
baixo o título A Limia, que recorre esta extensión
situada no sur da provincia de
Ourense, comprendida entre
as abas da serra de San Mamede e os lindes con Portugal, nas
serras do Larouco, Seca e A Pena. Xunto coa Baixa Limia, da
que a separan os montes de
Bande, a comarca forma parte
dun gran territorio artellado
pola conca do río Limia.

BALTAR. Recentemente topáronse na paraxe de Outeiro do
Crego, entre Montecelo e Baltar, toda unha serie de petróglifos que fan pensar nunha ocupación temperá deste territorio
limítrofe con Portugal. Érguense, xunto cos castros de Outeiro
do Demo, na Boullosa, e de Outeiro do Castro, en San Antoíño, como os testemuños humanos máis antigos da zona.
Ao redor da presenza romana, existen teorías que sosteñen
que os montículos artificiais, as
canles e os pozos cegos do aluvial da Veiga son os restos dunha suposta explotación mineira
aurífera. Do que non hai dúbida
é da orixe romana da ara que se
topa na capela da Asunción.
O feito de estar nunha zona
fronteiriza provocou que se creara, sobre os territorios de Baltar
e Calvos de Randín, un territorio
autónomo dende a Idade Media, que mantivo até o século
XIX a súa propia organización
desvinculada das coroas portuguesa e española. Os habitantes
do Couto Mixto non tiñan obrigas fiscais nin militares con ningún dos dous territorios e nin as
autoridades portuguesas nin as

españolas podían entrar no
Couto en persecución das persoas, excepto nos casos de homicidio e delitos de sangue.
Na Serra do Larouco está o
Pozo dos Mouros, un neveiro
datado no século XV, único na
comarca. Nestas construcións
conservábase a neve da serra
para comercializala. Abasteceu
de xeo á corte de Monterrei.

A Limia desde o sur.

OS BLANCOS. O concello, que ten
a gandería extensiva como unha das principais actividades
económicas, conserva abundantes carballeiras e soutos. Ao
redor dunha delas habilitouse
unha área recreativa, na que
hai exemplares de castiñeiros
de máis de seis metros de perímetro. Como sinalan os autores do volume, os principais valores naturais están nas serras,
que permiten boas panorámicas da Limia. Destaca, ademais, o seu rico patrimonio etnográfico e histórico-artístico.

Cortiñas da Casa da Neve, neveiro do século XV onde se gardaba a neve convertida en
xeo para empregala ao longo do ano ou comercializala.

’’

OshabitantesdoCoutoMixto
non tiñan obrigas fiscais nin
militares e nin
as autoridades portuguesas
nin as españolas podían
entrar no seu territorio”

CALVOS DE RANDÍN. Na Serra da
Pena, incluída no LIC Baixa Limia, existen explotacións de
cría de gando de razas autóctonas, principalmente cachenas
e rubias, en réxime extensivo. É
un concello cun rico patrimonio natural, artellado ao redor
dos ríos, serras e bosques, e
cun destacado apartado etnográfico, integrado por muíños,
fornos e petos de ánimas.

A PORQUEIRA. Hai quen defende
que a historia da Porqueira debeu andar ao redor dun antigo
castelo e un mosteiro, ao parecer de carácter familiar que sería vendido en 1127 ao bispo de
Ourense. Máis tarde foi rexentado polos Xerónimos, gozando da súa época de maior esplendor ao redor do século XIV.
En calquera caso, nada queda

As patacas da Limia están acollidas á D.O
Pataca Galega.

Eira de hórreos na praza principal da Forxa.

del. Do castelo, pola contra, segue en pé a torre da homenaxe.
O río Fírveda deixa ao seu
paso canóns e fervenzas, un
dos valores naturais máis destacados da comarca, así como
unha ponte medieval na Forxa,
a capital municipal, onde tamén se conserva unha eira de
hórreos na praza principal.

RAIRIZ DE VEIGA. O territorio ocupa, na maior parte, a depresión
da Limia con altitudes de 600 a
900 metros. O máis destacado

do seu patrimonio histórico artellase ao redor dos restos topados da vía romana XVIII, uns
depósitos prehistóricos e unha
torre construída na Saínza para
a celebración da tradicional batalla de mouros e cristiáns, que
ten lugar durante as festas da
Mercede no mes de setembro.
Na Saínza tópase tamén,
con máis de seis metros de perímetro, a Carballa da Rocha, declarada en 2007 Monumento
Natural pola Xunta de Galicia.
Trátase dun dos máis al- >>>

’’

NadepresióndaLimia
topábase a lagoa máis
grande de España,con
9 km de longo, 5 de largo
e 3 de profundidade”

’’

Omenhircoñecidocomo
Pedra Alta de Antela serve
de marco entre Sarreaus,
Vilar de Barrio e Xinzo”
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Da lagoa de Antela só queda a canle de desecación e algúns encharcamentos estacionais, pero tamén grandes pozas artificiais producidas polas explotacións areeiras. As antelas Scirpus lacustris[no centro], son os xuncos
que lle deron nome á zona. Poden acadar os 2 m de altura e os 2 cm de espesor. Á dereita, femia e crias de alavanco real.

restal. Entre o patrimonio cultural sobresaen as igrexas románicas de San Salvador de Vilar de
Lebres e de Santa María de Zos,
ao igual que a ponte medieval
sobre o río Faramontaos que fai
de linde con Xinzo de Limia.

Cría de gando de cachena e rubia nas abas da Serra da Pena.

Salto no río Fírveda.

>>> tos do país cos seus máis
de 33 m de altura e forma parte
do escudo municipal. O outro
espazo protexido do concello
está no LIC Veigas de Ponteliñares, chamado tamén Veigas da
Limia, na actualidade ameazadas polas explotacións agrícolas
e a contaminación por adubos.

SANDIÁS. Coincidindo cos cincuenta anos do comezo das
obras de desecación da lagoa de
Antela, o concello abriu o pasado ano a Casa da Lagoa de Antela, un centro de interpretación
deste enclave habilitado nunha
antiga casa labrega. Pretende
dar a coñecer a historia da lagoa
de xeito didáctico, dende a súa
formación até a actualidade.
Na depresión da Limia topábase a lagoa máis grande de
España, con 9 km de longo, 5
de largo, 3 de profundidade, 40
km2 de superficie e unha enorme riqueza biolóxica. Foi desecada polo IRIDA en 1958 para
aproveitar o espazo como terreo agrícola. Na actualidade
só quedan a canle de desecación e algúns enchoupamentos estacionais.
Na lagoa descubríronse po-

VILAR DE BARRIO. A presenza da
cultura prerromana no concello faise evidente polos restos
das construcións castrexas que
se conservan en Bóveda e no
monte de Padreda, onde se toparon numerosos achados, como é o caso dunha cerámica
moi primitiva con decoración
elemental e liñas irregulares feitas con punzón. Na actualidade, da suposta fortaleza, que xa
existía na época, só quedan restos dunha muralla e dun túnel.
Ten ademais importantes
atractivos naturais asociados á
serra de San Mamede e ao río
Arnoia, e tamén etnográficos e
históricos representados en
pontes, como a de Arnuíde,
castros, pazos e igrexas.
VILAR DE SANTOS. Situado ao norte

A Torre do Castro, restos do castelo de Sandiás, de arredor do s. XII sobre un antigo castro.

boados palafíticos con puntas
de frechas datadas no 26002500 a.C. Hai numerosas mámoas e castros e foi poboada
polos romanos, que construíron unha vía que comunicaba
Braga con Astorga e que discorría polas beiras da Antela.
No concello consérvanse,
ademais, os restos do castelo de
Sandías, coñecido como Torre
do Castro, que foi construído
sobre un antigo asentamento
castrexo ao redor do século XII.
Nuns séculos máis tarde está
datada a igrexa de Santo Estevo. Foi levantada antes de 1520
polo mestre canteiro Bartolomé de Nosendo e é unha das

mellores representacións do
renacemento galego.

SARREAUS. O menhir coñecido
como a Pedra Alta de Antela
serve de marco entre Sarreaus,
Vilar de Barrio e Xinzo de Limia. É un dos enclaves culturais máis destacados do patrimonio histórico do concello,
xunto co depósito prehistórico
de Roufelo e as igrexas románicas de Cortegada, da Limia, de
Perrelos e de Codeso.

da comarca, Vilar de Santos conta con arredor de mil habitantes
distribuídos nas parroquias de
Parada de Outeiro e Vilar de Santos. Forma parte da Reserva da
biosfera Terras de Allariz e está
integrado na rede de Centros
Europeos de Intercambio, Arte,
cultura e Tradición.
Desde antigo, os poboadores
da zona foron deixando sinais
por todo o territorio, dende mámoas e castros até castelos e
igrexas. O rico patrimonio etnográfico está recollido no Museo
da Limia. As súas dependencias
recrean manifestacións de elementos da vida tradicional.

TRASMIRÁS. O cultivo da pataca e
do cereal tense convertido na
principal actividade do concello
xunto coa gandería e o sector fo-

XINZO DE LIMIA. No concello está
situada unha das catro fortificacións que protexían a Lagoa de

Antela, coñecida co nome de
Torre da Pena. Pénsase que foi
levantada no século XII para evitar os intentos de invasión de
Afonso Henríquez de Portugal.
Está atravesado polo río Limia no que autores antigos localizan o mito do río Leteo. Na
antigüidade estendeuse a
crenza de que tiña a propiedade de borrar a memoria. En
138 a.C., Décimo Xuño Bruto
tentou esfarelar o mito que dificultaba o movemento das
campañas militares na zona. A
lenda di que o xeneral cruzou o
río e, para demostrar a falsidade da crenza, foi chamando
dende a outra beira, un a un, os
seus soldados polo nome.G
A carballa da Rocha (33 m. de altura por
7,5 de perímetro, medido a 1,3 do chan)
está na Sainza de Abaixo (Rairiz de Veiga)
e foi declarado Monumento Natural pola Xunta de Galiza en 2007.
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Barranca, Cesuras (A Coruña).

As Burgas, Xermade (Lugo).

Castro Igrexa, Xermade (Lugo).

Santa Mariña, Guitiriz (Lugo).

A Espenuca, Coirós (A Coruña).

Faeira, As Pontes (A Coruña).
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Cortiñán de Abaixo, Bergondo (A Coruña).

Ribeiras do Sor, Mañón (A Coruña).

San Breixo, Guitiriz (Lugo).

Santaballa, Vilalba (Lugo).

Caixas de música

C

Cortiñán, Bergondo (A Coruña).

aixas de música é un
proxecto fotográfico que
revisita os espazos de
celebración no rural galego
tomando os palcos de orquestra
como elemento articulador.
Estas construcións, levantadas
polos veciños do lugar, serviron
durante anos para acoller todo
tipo de conxuntos musicais
durante as festas parroquiais.
Móstranse aquí baleiros,
abandonados ou en letargo,
permitindo así ao espectador
contemplar a variedade das súas

formas, a paisaxe que os rodea e
imaxinar que, nun tempo
pasado, estuveron cheos
de música e de xenteG
Luís Díaz Díaz

Datos Persoais

Luís Díaz Díaz
A Coruña (1978).
Estudou Enxeñería de Camiños
e Fotografía na EFTI de Madrid.
A serie Caixas de Música foi seleccionada
para a Bienal de Fotografía
e Arquitectura de 2010, de Bruxelas.
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Cooperativas
de consumo,
unha alternativa
Estrés, horarios, rutinas e traballos. Atascos, fumes e cafés
apresurados. Na vida que hoxe
levamos a meirande parte das
persoas neste lado do globo
poucas veces temos tempo para reflexionar. Ao día comemos
unhas 2.000 kilocalorías. Leite,
ovos, peixe. Verduras e iogures.
Nesta fast-live non temos tempo nin gañas de pensar de onde
veñen ou en como cultivan todos os alimentos que inxerimos. Se reflexionásemos aínda
que so foxe un chisco seguro
que deixariamos de comer máis
da metade do que mercamos.
Mercar este tipos de produtos, modificados xeneticamente, non só lle afecta á nosa saúde e ao noso entorno. Mercar
estes alimentos supón contribuír tamén ao empobrecemento de moitos países e de
moitos agricultores.
Para a meirande parte da poboación, acostumada á compra
Cartaz dun recente encontro de consumo alternativo celebrado en Redondela,
dentro do festival Foliada.

mecánica nas grandes cadeas
de supermercados, adquirir
produtos ecolóxicos pode parecer complicado, mesmo exótico. Pero voltar á agricultura ecolóxica é voltar á agricultura tradicional, o sabor e o arrecendo do
caldo da nosa avoa. En Galiza
están a agromar numerosas cooperativas de consumo cuxo
obxectivo é facilitarlle ao consumidor interesado a adquisición
de produtos da horta, galegos e
de tempada. Non é soamente
unha alternativa para poder levar unha vida máis saudábel, senón un xeito de ser máis respectuosos co noso entorno e contribuír a un desenvolvemento sostíbel do campo, sabendo que estes agricultores recibirán o xusto
polo seu traballo.
A cooperativa Árbore (telf.
986 233 497) é pioneira en Galiza e ten a sede en Vigo. Na súa
tenda venden todo tipo de produtos cuxa única condición é
que sexan de produción ecolóxica. Así mesmo, todos os socios da cooperativa teñen a posibilidade de visitar todos os lugares onde se producen e cultivan os alimentos que van consumir. Eirado (eirado.org), outra cooperativa de consumo sita na cidade compostelá carece de tenda. Para poder adquirir os seus produtos ecolóxicos
tes que asociarte. As vantaxes
son moitas: conseguir alimentos máis sans e eliminar a marxe de intermediarios. En Lugo,
a asociación O Bandullo Ecolóxico (telf. 982 871 318) traballa
do mesmo modo que a cooperativa santiaguesa. Na Coruña,
por outra banda, púxose a andar a primeira cooperativa da
cidade, Zocaminhoca (zocaminhoca.org). E aínda quedan
por nomear moitas máis. Un
novo xeito de volver á comida
tradicional ollando ao futuro.G
Clara Sánchez

VIAXAR.

EXERCICIOESAÚDE.

Montaña
en familia

Aeróbicos sen
aburrimento

Se vostede é pai, nai ou avó de familia numerosa este recorte interésalle. O programa ‘Montaña
en familia’, está deseñado especificamente para que familias
con tres ou máis fillos poidan gozar de fins de semana ao aire libre en contacto coa natureza.
A Consellaría de Traballo e
Benestar, xunto coa de Cultura
e Turismo, veñen de presentar
este programa xunto coa Asociación Galega de Familias Numerosas, destinado a fomentar
actividades de lecer e estancias
para as familias numerosas.

Un dos problemas cos que nos
atopamos os profesionais da
Educación Física, sobre todo
no caso das mulleres, é o aburrimento á hora de facer exercicio aeróbico, concretamente
cando se trata da bicicleta estática, do remo, da cinta rodante,
da elíptica ou do stepper.
Se o exercicio resulta aburrido é moi difícil lograr adherencia, é dicir, hábito, ao mesmo
tempo se o cerebro non está
centrado na terefa, haberá peores resultados e, polo tanto, as
posibilidades de fracaso serán
maiores.
Vexamos algunha das formas de combater este problema: elixamos a máquina, por
exemplo o remo. Xa estamos
sentados a piques de remar, propoñemos comezar remando a 20
padexadas o primeiro minuto e ir
aumentando cada
minuto dúas padexadas até chegar a
30. Unha vez que
chegamos a 30 facemos o proceso á
inversa para completar un total de 11
minutos. Ao rematar,
anotamos a distan-

O programa está deseñado
para que duascentas familias
numerosas poidan gozar de prezos reducidos en estancias e actividades no Parque Natural de
Manzaneda, grazas ao traballo
da Asociación Galega de Familias Numerosas e a Turgalicia.
O paquete de fin se semana
inclúe fins de semana en Manzaneda. O venres inclúe actividades como piscina e contacontos para nenos. O sábado poderán participar nunha recollida
de cogomelos e almorzo no que
se cociñará o recollido, actividades de sendeirismo, piscina, cea
e sesión disco. O domingo, despois do almorzo, o programa inclúe unha sesión de xogos populares e tiro con arco antes de
rematar a estancia cun xantar.
O prezo da estadía é de 35
euros por persoa adulta e a metade –17,50 euros– por cada
neno menor de 12 anos coas
actividades incluídas.
Para inscribirse cómpre o libro de familia numerosa e o carné de asociado. As reservas poden facerse no teléfono 988 309
090, vía fax (988 310 875) ou
email (ven@manzaneda.com)G
E. Estévez

cia que fixemos e comparamos cos seguintes días.
Subamos agora á cinta rodante. Camiñamos a unha velocidade de catro por hora o
primeiro minuto e imos aumentando unha pulsación no
panel cada minuto (cada cinta
ten preconfigurado un incremento), se cada pulsación aumenta a velocidade 0,2, iremos incrementando até chegar a seis por hora. Isto fará un
total de 11 minutos. No minuto 12 e a velocidade de seis por
hora, contaremos os pasos
que damos cunha das pernas
durante un minuto. Así chegamos ao minuto 13 e repetimos para comprobar se somos capaces de dar menos
pasos a mesma velocidade.
Facémolo dúas veces co que
chegamos ao minuto 15. Agora contaremos os ciclos respiratorios CR (unha toma de aire e unha expulsión, é un ciclo) durante un minuto chegando até o 16 e repetimos o
proceso até chegar ao minuto
20 tentando baixar o número
de ciclos en cada minuto.
Segundo os meus cálculos,
xa temos 31 minutos.
Agora podemos rematar, por exemplo, coa
elíptica. Os dous primeiros minutos poñemos unha resistencia de un contando
os CR cada
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no un para facer un total de 15
minutos.
En conxunto fixemos 46 minutos nos que o noso cerebro
estará centrado no exercicio
con disponibilidade total e
cunha alta eficacia xa que poderemos comparar con outros
días os resultados e cunha dinámica de adestramento que
vai de menos a máis e de máis a
menos. Queimaremos graxa,
osixenaremos o cerebro e non
remataremos extenuados.
Ademais será máis doado crear
hábito e non entrar en aburrimento.G
Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

COMER.

Tapear
en Lugo e Vigo

minuto. Os dous seguintes incrementamos a resistencia a
dous e tentamos manter os CR
en cada minuto. Estamos en
catro minutos, aumentamos a
resistencia a tres e baixamos
un pouco os CR por minuto até
chegar a seis minutos. Finalmente subimos a resistencia a
catro (durante tres minutos) e
cada minuto aumentamos un
pouquiño a velocidade para
chegar a nove minutos. Unha
vez chegados até aquí, baixamos a resistencia a tres durante
dous minutos, isto fai 11 minutos, logo baixamos a dous outros, dous minutos até 13 e rematamos con outros dous minutos coa resistencia

Despois dun verán cheo de festas gastronómicas é tempo de
recollemento para o goce no
xantar. Dúas boas propostas
para volver á calma son as que
se organizan nas cidades de
Lugo e Vigo, onde estes días organizan sendos concursos de
tapas.
Na cidade da Muralla van
pola quinta edición desta iniciativa na que participan 40 estabelecementos hostaleiros divididos nas modalidades de ‘creativa’ e ‘tradicional’. Dende o 12
de setembro e até o día 27, o público que o desexe pode visitar
os bares lucenses que participan neste certame e degustar as
tapas entre as 13h e 15h30 e 20h
e 22h30 a un prezo que varía entre 1 e 3 euros. Unha
vez consumida a ra-

ción o comensal pode emitir o
seu voto a través dos cupóns
que introducirán nas urnas de
cada estabelecemento ou a través do portal www.lugo.es ou
www.lugoturismo.com.
En Vigo é o Centro Comercial Aberto ‘Vigo Vello’ o que organiza o cuarto concurso de ta-

pas entre o 9 de setembro e o 9
de outubro. Nesta cidade participan 21 estabelecementos
hostaleiros do casco antigo con
tapas de entre 1 e 3 euros que se
poden probar en horario de
mañá e tarde. Para participar no
concurso os particulares deberán complementar unha cartiña cun mínimo de 12 selos correspondentes a 12 tapas diferentes nas que se inclúa o veredicto de cada unha delas e que
deberá depositar no Centro Cívico do Casco Vello (Rúa da Oliva 121, 2º) até o día seguinte do
remate do concurso.
Os dous concursos premian
o público co sorteo de agasallos.G
E. Estévez
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Exitus, unha obra do grupo catalán Titzina Teatre que se representa o venres no Barco de Valdeorras.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Cachai. Unha obra para
adultos do grupo Miroscopio Perdicións nunha historia sobre a supervivencia en calquera condición
extrema. Este venres 25, ás 21:00, na
Casa da Cultura de Bertamiráns.

Daisymarket,
feira de moda
urbana na Coruña
Do venres 25 ao domingo 27 deste
mes vaise celebra en ExpoCoruña o
Daisy Market, un evento definido
polos seus organizadores como un
showroom de moda urbana e
emerxente orientado a fomentar
as relacións comerciais e profesionais entre marcas, deseñadores,
tendas, coolhunters, estilistas e medios de comunicación.
Nesta, dito en verbas máis nosas,
feira de moda urbana vai ter importante papel a música que, na súa faceta de inspiradora, escaparate e creadora de tendencias de moda, tamén estará presente na primeira
edición deste evento. Como nomes
máis rechamantes están os grupos
La Bien Querida, The Rakese Wave
Pictures. O cartel complétase con
Extraperlo, Joe Crepúsculo, Vacabou, Lidia Damunt, 6 pm e Cora
Nova. A música en directo vaise desenvolver de maneira conxunta ás
actividades da feira, con estes nove
grupos diversos, unidos baixo un
mesmo signo de urbanidade, sexa
esto o que sexa, segundo indican os
promotores.
Durante o showroom, o ilustrador
internacional, Danny Sangra, que
ten traballado con coñecidas marcas
internacionais, customizará en directo dende un lenzo até obxectos
directamente relacionados co mundo da moda.
Do venres 25 ao domingo 27, en ExpoCoruña (A Coruña). Entrada diaria, 3
euros anticipada, 5 en taquilla, concertos 10 a 15 euros.

O BARCO
¬TEATRO. Exitus. Un funerario, un
home na busca de emprego, un
directivo dun laboratorio farmacéutico e un avogado, entremesturan as súas vidas sen que eles
mesmos sexan conscientes do
destino común que os une. Espectáculo presentado polos cataláns
Titzina Teatre, o dúo formado por
Diego Lorca e Pako Merino. O
venres 25, ás 21:00, no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BETANZOS
¬EXPO. Sabela Arias. A Asociación Cultural Eira Vella organiza
unha exposición desta artista lucense afincada en Betanzos, a
mostra titulada "De diario", que se
poderá ver até o 30 deste mes na
sala de exposicions do Edificio Arquivo do Reino (Liceo).
BUEU
¬MÚSICA. Taberna Revisitada. Este interesante grupo portugués que revisita clásicos da súa
música tocará este venres 25, ás
22:30, entradas a 6 euros, no Café
Bar Aturuxo. E o domingo 27, ás
21:30 e no mesmo local, actuación
do grupo Woden.
CEE
¬TEATRO. Recicla-Arte. Espectáculo para os pequenos, que achega
música, monicreques e videocreación. Polo grupo Ni Fu ni Fa Animación, o sábado 26, ás 19;30, no Salón
de Actos municipal.
CORCUBIÓN
¬EXPO. Galicia, camiño celeste. Mostra fotográfica de Xurxo
Lobato, que se expón até o 30 de
setembro no Museo Marítimo Seno
de Corcubión.
A CORUÑA
¬ CINE. Curtametraxes. O Festival on five proxecta curtametraxes
todos os venres de setembro, ás
22:30 horas, na praza de Azcárraga.
¬ CINE. Cines Forum Metropolitano. Esta semana proxéctase na Sala Marilyn, ciclo Estreas en
V.O, Parlez-moi de la pluie de Agnes Jaoui (Francia, 2007). O xoves
24, 20:15, venres 25, 20:15 e 22:45 (
gratuita) e sábado 26, 17:30 e 20:30,
entradas a 3 euros. E na sala Fernando Rey, ciclo Consagrados, o
filme Fille coupee en deux (Unha

¬ ARTE/FOTO
World press Photo 2009
Por primeira vez na peninsula pódense ver estas semanas na Coruña as fotos premiadas no World
Press Photo deste ano, o maior e
máis prestixioso concurso mundial de foto na prensa.
A fotografía gañadora desta edición é unha instantánea en
branco e negro realizada polo fotógrafo norteamericano Anthony Suau e mostra a un oficial
armado rexistrando unha casa en
Cleveland (EE.UU), como parte do
protocolo de desafiuzamento
dunha familia que non puido pagar a hipoteca. Os axentes deben
asegurarse de que na casa non hai
armas de fogo e de que os seus residentes marcharon.
A foto forma parte dunha reportaxe sobre a crise económica que
o autor fixo para a revista Timeen
marzo de 2008. Sobre esta imaxe,
a presidenta do xurado do concurso, di: "Agora a guerra no seu
sentido tradicional entra nas casas
da xente cando non poden pagar
as súas hipotecas".

moza cortada en dous), de Claude
Chabrol (Francia, 2007). O xoves 24,
20:30, venres 25, 20:30 e 23:00 ( gratuita) e sábado 26, 17:30 e 20:30, entradas a 3 euros.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 24
VI Congreso Migracións.20.30 h.
A clase, Laurent Cantet, 2008.
120´. Subtítulos en castelán. Entrada gratuíta.
Venres 25
Agnès Varda. 20.30 h. Sen Teito nen
lei (1985) 95´. Subtítulos en castelán.
After Hours / Agnès Varda: As curtas
contestatarias .23.00 h. Oncle Yanko
(1967) Black Panthers (1968) Rèponse de femmes(1975) 58´. Subtítulos en castelán.
Sábado 26
Agnès Varda18.00 h. Sen Teito nen
lei(1985) 95´. Subtítulos en castelán.
CineVardaPhoto. 20.30 h. Ydessa,
Les Ours et etc… (2004) Ulysse
(1983) Salut les cubains (1962-1963)
92´. Subtítulos en castelán.
Luns 28
Agnès Varda20.30 h. Jacquot de
Nantes (1991) 118´. Subtítulos en
castelán.
Martes 29
Fóra de serie20.30 h. 36/75 Xurxo
González, 2009. 40´. Vídeo. Presentación a cargo do seu autor. Entrada
gratuíta.

Unha muller tenta impedir un desafiuzamento de terras en Manaus, fotografía premiada do brasileiro Luiz Vasconcelos, publicada no xornal A Crítica.

Os galardoados, cuxos traballos
compoñen a exposición, foron 64
fotógrafos de 27 países, de entre
124 participantes. Entre eles o español Pep Bonet, que obtivo o 2º
premio na categoría de Retratos.
A exposición contén as fotografías premiadas neste concurso,
que considera dez categorías temáticas, comprendendo temas

Mércores 30
Agnès Varda20.30 h. Les demoiselles on teu 25 Ans (1993) 63´. Subtítulos en castelán. 2ª proxección o xoves 1 de outubro.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.World Press Photo. As
mellores fotos de prensa do ano pasado, até o 10 de outubro no museo
Domus, Casa das Ciencias.
¬EXPO. George Nelson. Nelson
(Connecticut, 1908-1986) foi unha
das figuras máis significativas do deseño americano da segunda metade
do século XX. Creou obxectos iconas
do deseño moderno de móbeis e interiores como o reloxo Ball Clock
(1947), as lámpadas Bubble Lamps
(1952), a Coconut Chair (1956), o sofá
Marshmallow (1956)... Até o este domingo 27, na Fundación Barrié.
¬EXPO.Meu pai, o emigrante
exilado. Organizada pola Federación Galega de Asociacións de Emigrantes Retornados, esta exposición
de fotos é da autoría do fotógrafo, fillo do exilio nado en 1939 en Eu, Francia, Federico Fernández Ackermann. Até o 30 de setembro, na na
Casa-Museu Casares Quiroga.
¬EXPO. O debuxo animado
americano. Unha arte do século XX. A mostra está comisariada
polo historiador de cine Luciano Be-

de actualidade, acción, deportes,
retratos,vida cotiá ou arte.
World Press Photo é unha organización que promove e apoia o
traballo dos profesionais da fotografía de prensa a nivel internacional,e está patrocinada en todo o
mundo por Canon e TNT.
Até o 10 de Outubro, Museo Domus
da Coruña

rriatúa, quen reuniu unha excelente colección de material orixinal
en distintos formatos cuxo destino
final será a creación dun Museo da
Animación para a preservación e estudo dunha das artes do noso
tempo. Até o 12 de outubro, na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. Concertos Banda
Municipal de Música. Actuacións que t erán lugar cada xoves
deste mes de setembro, baixo a dirección de Marcel van Bree, ás
19:30, na Praza de San Andrés.
¬MÚSICA. Daisy Market. Esta
feira de novas tendencias na roupa
e modas urbanas inclúe dous interesantes concertos musicais, o
venres 25 e sábado 26, que poden
consultar na información aparte
neste Guieiro.
¬MÚSICA/TEATRO. IV Festival Galego de Cabaré. Espectáculos de
rúa, actuacións musicais, espectáculos teatrais, performances, exposicións, obradoiros ou unha grande
gala no teatro Rosalía de Castro
como colofón final, compoñen esta
oferta escénica.12 espectáculos,
máis de 100 artistas, e unha fusión
de xéneros que van dende o cabaré
á danza, a maxia, a mímica, a intervención urbana, o teatro musical, a
comedia ou o jazz. Terá lugas dende
este venres 27 até o 3 de outubro,
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Ferrol vivirá esta semana o Festival Fervesteiro, con música e
outras actividades, sempre
dende un prisma reivindicativo.

¬ ESPECTÁCULO

IV Festival Galego
de Cabaré
Despois dun ano o cabaré volve a
subirse aos escenarios da Coruña, na súa IV edición.
A única mostra do estado adicada a este xénero consolida a
súa actividade dun xeito ben
digno para estes tempos de crise
no espectáculo. Con máis espectáculos, máis presencia en rúa,
máis compañías e máis calidade,
amosando que nisto da crise o
cabaré é un xénero que se move
con soltura.
Os organizadores aspiran a volver encher as paredes, os teatros,
os auditorios, os locais nocturnos
e as rúas coa maxia do cabaré.
Maxia que estará presente, de
feito, con novas propostas que
fusionan a maxia co cabaré.
Este festival multidisciplinar

¬ TEATRO
Glass City
Teatro do Noroeste
Autor,dirección: Eduardo Alonso
Escenografía: Paco Conesa
Son:Bernardo Martínez
Iluminación: Eduardo Alonso
Vestiario: Paco Conesa
Reparto: Xavier Estévez, Luma
Gómez, Carlos Mosquera "Mos",
Monti Castiñeiras, Maxo Barjas, ...
Glass City (Cidade de Cristal) é
unha obra musical de gran formato no que participan catorce
actores e actrices e conta con músicos en directo que interpretan os
temas musicais e as cancións que
aparecen no espectáculo. Dúas
cuestións forman parte esencial

quere ser unha renovación xeracional nas artes escénicas do país
(a media de idade das artistas
ronda os 30 anos), maioritariamente en língua galega, orixinal
e desenfadado. Cun gusto estético asentado nos principios do
século XX, mais cunha liberdade
creativa e escénica que sorprende ao público actual.
Con maior coidado na propostas, no vestiario, no atrezzo e
cunha forza de vontade que
amosou ó longo de estes últimos
anos , estes artistas queren demostrar avalidez e popularidade
deste xénero non sempre valorado como corresponde.
Dende o venres 25 de setembro
até o 3 de outubro, en locais
coma o Fórum Metropolitano,
Teatro Rosalía de Castro, locais
nocturnos (Café Belle Époque e
Café La Postrería), rúas e paredes
da Coruña.

da obra: o lugar e a época. O lugar
é a cidade da Coruña, e a época é o
setembro de 1958. Nesas datas
adoitaba pasar varios días de veraneo na Coruña o ditador Francisco
Franco. Con el chegaban á cidade
unha morea de ministros e altos
cargos daquel goberno que, instalados na cidade, a transformaban,
durante uns días, na capital de España. Alí celebráronse consellos
de ministros e constantes recepcións no Pazo do Concello, no club
Náutico, e noutras sociedades civís. Tamén se fixeron grandes cantidades de inauguracións, festexos
e concursos para darlle brillo e esplendor a aquel réxime usurpador
e criminal, que xa levaba imposto
máis de vinte anos.
Mais, ao marxe deste casposo glamour provinciano e franquista,
agroma tamén unha nova xuven-

endiversos locais e lugares da cidade.
¬MÚSICA. Oscar Fojo & El Pequeño Caracol. Concerto que
vai terá lugar este venres 25, ás
19:00, na FNAC.
¬TEATRO. Atra Bile. Nazaria, Daría e
Aurora son tres irmás xa velliñas que
viviron toda a súa vida xuntas nunha
gran casona rural. Esta noite están
reunidas para velar o cadáver do marido de Nazaria, a única que casou,
acompañadas da súa fiel criada Ulpiana. Teatro de Ningures presenta
esta nova obra, o xoves 24, ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬TEATRO. Festival de Maxia. Prosegue este ciclo, donde o sábado 26
estarán Adrián Conde & Civi Civiac,
ás 12:30 no Parque Europa. E ás18:00
estarán na Praza Elíptica(Os Rosales).
E o domingo 27, actuarán os mesmos artistas, ás12:30 no Campo da
leña, e ás18 :00 noObelisco.
¬TEATRO. Días de viño e rosas.
Adaptación teatral do guión de J. P.
Millerpara a lembrada película sobre
o alcolismo dirixida por Blake Edwards. Carmelo Gómez e Silvia
Abascaldan vida á atormentada parella protagonista, baixo a dirección
de Tamzin Townsend. O sábado 26
e domingo 27, ás 20:30, entradas de 7
a 21 euros, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Pingueiras e tarteiras. Espectáculo para os máis novos, pola compañía Teatro do Andamio. O sábado 26, ás 19:00, e o
domingo 27, ás 17:00,no Forum Metropolitano.
DODRO
¬TEATRO. O falar non ten cancelas. O contacontos e home de teatro
Candido Pazó presenta este espectáculo, donde dá renda solta á súa
tude, novos ritmos musicais e correntes de pensamento que se filtran pola espesa peneira do réxime.
Preparouse un atentado contra
o ditador no seu plácido retiro coruñés? A obra xoga con esa idea,
non histórica pero verosímil, se temos en conta que máis de 30 tentativas de atentado contra o caudillo foron planificadas nos seus 40
anos de éxida.
A Coruña, coa súa historia recente, é, pois, unha protagonista
clara de Glass City, sendo referencia do título e aparecendo en todo
o seu fío argumental, da man do
experimentadoEduardo Alonso
e o seu Teatro do Noroeste,
nunha das escasas estreas teatrais
destes días.
Até o 28 de outubro, no Museo
das Peregrinacións, Santiago.

creatividade oral. O Venres 25, as 19:00, roteiro polo Esteiro historico
coa participacion do historiador do
20:30, no Concello de Dodro.
movemento obreiro galego Eliseo
Fernández. Saída desde o espazo
FERROL
¬CINE. Domingos a escea. O ciclo do festival. Ás 22:30, concerto cos fede cine afeccionado impulsado polo rroláns Mongollica.
concello de Ferrol ofrece unha nova ¬DANZA. Centro Coreográfico
sesión. O domingo 27, ás 19:00, con Galego. A compañía de danza esentrada gratuíta, no Centro Cívico de tablece a súa Residencia Artística no
Caranza.
Centro Torrente Ballester. O mércores
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Como 30, ás 20:30, entrada de balde, no cicada xoves, neste, día 24,haberá unha tado local.
tertulia entre as 18:00 e as 19:00, no ¬TEATRO. Glass City (Cidade de
Ateneo Ferrolán.
Cristal) . A compañía Teatro do
¬EXPO. Arte en Galicia desde Noroeste estrea este musical escrito
1975. Co título completo de “Reali- e dirixido por Eduardo Alonso.A
dades, expresións, tramas”, a mostra obra sitúase na Coruña provinciana
recolle fondos de pintura contempo- do ano 58, e na corte dos milagres
ránea galega da colección de Caixa que segue a Franco no seu veraneo,
Galicia. Até este domingo 27, na Sede así como nunha emerxente nova
xeración contraria ao réxime. O xoFundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Editar en galego baixo a ves 24 (estrea), venres 25 e sábado
censura franquista. Unha expo- 26, ás 20:30, entradas a 10 euros, no
sición organizada pola Fundación Teatro Jofre.
Penzolque ilustra as prácticas repre- ¬TEATRO. Domingos a escea.
soras da censura en relación á edición Un novo pase deste ciclo de teatro
en galego. A mostra permanecerá afeccionado. Acompañía Teatro
aberta até o30 deste mes, no Centro do Improvisto representará O
Cultural Carvalho Calero.
lado torto do mundo. O domingo
¬MÚSICA. VII edicion do Festival 27, ás 19:00, de balde, no Centro Cí“Fervesteiro”. O lema desta edi- vico de Caranza.
ción éPor unha cultura libre, neste festival que se ven celebrando dende a GONDOMAR
semana pasada. Este xoves 24, ás ¬EXPO. Premios Grande Area.
20:00, inaguracion da exposicion fo- OInstituto de Estudos Miñoranos ortografica do fotografo ferrolan Ma- ganiza esta mostra, xunto ao Colenolo Reino local do colectivo. O ven- xio de Arquitectos de Vigo. Estes preres 25, ás19:00, apertura da Feira de mios, promovidos con carácter
colectivos, coa participacion de dis- anual, teñen como obxecto resaltar
tintos grupos politicos e sociais da co- a calidade arquitectónica dos promarca, no espazo do Festival na Avda xectos e as obras de edificación,
Mac Mahon. As 22:30 , concertos cos tanto de nova planta coma de regrupos Ataque Escampe, Bulldo- forma, xa sexa restauración, rehabizers e un grupo sorpresa. O sábado litación ou ampliación. Na Aula de
26, ás19:00, Feira de colectivos. Ás Cultura Ponte de Rosas.
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Baixo o auspicio de Caixanova, o Ballet Nacional de Cuba, ao mando da
veteranísima Alicia Alonso, representará a obra Gisellepor diversas cidades galegas, ao longo desta semana e da seguinte.

O GROVE
¬MÚSICA. Héctor Lorenzo e Taberna Revisitada. O guitarrista
e cantante compostelán de suave e
elegante estilo vai tocar xunto aos
Taberna Revisitada, grupo luso
cun repertorio de clásicos da música
portuguesa. O sábado 26, ás 24:00,
no Náutico
¬MÚSICA. Ken Stringfellow. O
cofundador de The Posies xunto a
Jon Auer, presentará neste concerto
as cancións do seu último traballo
discográfico en solitario. O domingo
27, na sala Vinilo.
A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Concerto
destes dous veteranos músicos coruñeses, este venres 25, ás 23:50, no
Con do Moucho.
LUGO
¬ACTOS. Día Europeo das Línguas. Por vez primeira Lugo celebra o Día Europeo das Linguas que
terá lugar o próximo venres 25 na
Casa das Linguas situada na Estrada
da Granxa. Os actos comezan ás
12:00, e logo do acto institucional
no que se practicarán diversas linguas europeas, haberá cine para nenos, grupos de lectura e cine para
adultos coa proxección do filme
Nights on earth de Jim Jarmuschen
5 linguas: inglés, francés, italiano, finlandés e español.

¬CINE. XXXI Semana Internacional do Cine de Autor. Esta
veterana e clásica cita co cine en
Lugo, que dera comezo en 1979, organizada polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, prolóngase
nesta semana até este domingo 27.
Organizado en diversas seccións,
como a oficial, o ciclo de igualdade, cine galego, o mellor do
ano, dúas seccións adicadas ao
cine italiano, cine infantil, e unha
homenaxe a Eduardo Fajardo. As
proxeccións terán lugar no Auditorio, a Biblioteca Municipal e os
locais da deputación.
¬EXPO. Xoias tradicionais do
Museo de Lugo. Máis de 500 pezas, moitas delas inéditas, conforman este proxecto expositivo de
gran interese histórico e cultural . Un
documental titulado “A Ourivería na
pintura e na fotografía” servirá de
apoio visual permanente para unha
mellor asimilación e compresión da
transcendencia destas xoias. Até o
15 de novembro, na Sala de Exposicións do Museo Provincial.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.
Exposición de fotos realizadas por
esta norteamericana en Galiza, nos
anos 20, para a Hispanic Society. Até
o 27 de setembro, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Albert Plá. Como quencemento previo ás inminentes festas de San Froilán, concerto do par-

MONFORTE
¬ EXPO . Europa en Vicente
Risco. O padroado da Fundación Vicente Risco e o Concello de
Monforte organizan esta mostra
sobre o escritor e pensador ourensán, que permanece aberta na
Casa de Cultura .
MARIN
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party . O grupo galego de rock e
blues vai tocar este xoves 24, ás
23.00, na sala Ache.

Exposición de xoias en Lugo.

ticular cantautor, que vai ter lugar o
luns 28, ás21:00, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
¬MÚSICA. Jarabe de Palo. Tamén como aperitivo do San
Froilán, actuación do popular
grupo coa súa xira Reciclando Tour, o
vindeiro mércores 30, ás21:00, no
Auditorio Municipal Gustavo Freire.
MELIDE
¬MÚSICA. Stereotipos . Unha
banda de pop-rock coruñesa que
nace en novembro de 2005. O venres 25, ás 00:00 , na Sala 600.

NARÓN
¬TEATRO. A Piragua . Unha exitosa
produción da compañía de Cándido Pazó, cun relevante elenco encabezado por X.M. Olveira Pico,
Marcos Orsi, Susana Dans, entre
outros. O domingo 27, ás 19:00, no
Pazo da Cultura.
OURENSE
¬EXPO. Man Ray.Caixanova patrocina esta exposición do singular artista americano, que revolucionou a
arte mundial na primeira metade do
século pasado. Permanecerá aberta
até o 25 de outubro, no Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Virxilio, Vicente e Antón Risco, retallos dunha
amizade. Mostra de obras do pintor Virxilio Martínez (Ourense,
1925) acreditando as vivencias que
o uniron a Antón Risco. No Museo
Provincial.
¬MÚSICA. Sevigny. Este dúo galego de pop vai estar este venres 25,
ás 21:30, entrada a 3 euros, no Café
Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Ken Stringfellow. O
cofundador de The Posies xunto a
Jon Auer, presentará neste concerto
as cancións do seu último traballo
discográfico en solitario. O sabado
26, ás 21:30, entradas a 7 e 9 euros,
no Cafe&Pop Torgal.
¬TEATRO. Maná Maná. O trío cómico Los Ulen, formado por Pepe
Quero, Maite Sandoval e Paco
Tous presentan esta obra da autoría
de Juan Carlos Sánchez. O luns 27,
ás 20:00, no Teatro Principal.
PAZOS DE BORBÉN
¬MÚSICA. Viva a crise! Unha serie de historias de humor enlazadas que se desenvolven ao redor
destes tempos difíciles, pola compañía Fulano, Mengano e Citano,
S.L. O sábado 26, ás 22:00, na Praza
do Concello.

Os veraneos de Franco na Coruña dos anos 50, é o telón de fondo de Glass City, estrea de Teatro do Noroeste en Ferrol.

PONTEAREAS
¬ MÚSICA . Os Eternos. Este
grupo de Cedeira mestura o power rock cós clásicos do country. O

concerto é o sábado 26, ás 00:00,
no Salón Parroquial.
PONTECESO
¬TEATRO. Chicho e a Santa Compaña. Unha obra cómica da autoría
do grupo Lambríaca Teatro, que se
vai representar o sábado 26, ás 20:00,
na Casa da Cultura.
¬MÚSICA. Son+d2. Este trío liderado por Xoan Curiel dará un concerto o sábado 26, ás 20:00, na Casa
da Cultura.
PONTEVEDRA
¬ACTOS. V Semana do achegamento. Tras unha semana de actividades de intercambio e divulgación,
a Asociación Galega de Emigrantes
Retornados pecha a quinta edición
desta semana cunha festa intercultural con danza e música de diversa
procedencia. Actuarán músicos e bailaríns galegos, latinoamericanos e
africanos. O venres 25, ás 20:00, na
Praza da Pedreira.
¬EXPO. Man Ray. A entidade financieira Caixanova patrocina esta exposición do singular artista americano,
que revolucionou a arte mundial na
primeira metade do século pasado.
Permanecerá aberta até o 25 de outubro, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Irreversible. Dobre
cara da colección Sánchez
Ubiría. Unha exposición sobre a
dobre identidade da colección Sánchez Ubiría, segundo os gustos de
cada membro dese matrimonio, con
obras de Bruce Nauman, Gordon
Matta-Clark, Thomas Ruff, Katharina Grossee Richard Deacon, entre
outros grandes artistas contemporáneos. Estará aberta até o 15 de novembro, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra unha
selección de pintura española procedente do Museo de La Habana, con
artistas comoSorolla, Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Prorrogado até o
11 de outubro, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Momentos cubanos. O
fotógrafo Simón Jiménezexpón imaxes da illa cubana.A mostra pode verse
até o 30 de outubro,no pub Rumore
Lounge(rúa Virxe do Camiño).
¬MÚSICA. Zenttric. A banda bilbaína con sabor británico dá un concerto este venres 25, ás 23:00, na Sala
Karma. E o sábado 26, na mesma
hora e local, concerto do trío acústico
vallisoletano Arizona Baby, ao que
seguirán Infandel Dj’s.
¬TEATRO/DANZA. Alicia Alonso
e o Ballet Nacional de Cuba.
Xa na vindeira semana, e baixo o
auspicio de Caixanova, chega a
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En Salceda de Caselas organizan
para este sábado un serán, donde
se exporán fotos antigas, entre outras actividades.

Pontevedra unha das máis prestixiosas formacións internacionais
de danza clásica, dirixida pola mítica e incombustible Alicia
Alonso. Estarán este xoves 24, ás
21:00, no auditorio do Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. Ciclo de comedia.
Unha nova noite de humor na
S.C.D. Mourente correrá a cargo
do cómico galego Pedro Brandariz, actor, clown, monologuista,
contacontos, cabareteiro . O venres 25, ás 21.30, no Centro Cultural
de Mourente. E o sábado 26, ás
20:00, J.J. Vaquero, actor, humorista e guionista que leva anos
percorrendo o estado cos seus
monólogos, que tamén triunfan
en radio, televisión e Internet.
¬ TEATRO . Días de viño e rosas. Adaptación teatral do guión
de J. P. Miller para a lembrada película sobre o alcolismo dirixida
por Blake Edwards. Carmelo
Gómez e Silvia Abascal dan vida
á atormentada parella protagonista, baixo a dirección de Tamzin Townsend. O venres 25, ás
21:00, entradas de 7 a 21 euros,
no Centro Social Caixanova.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Baldosa Amarilla +
Niño e Pistola. Dobre actuación
destes coñecidos grupos pop-rock,
este xoves 24, ás 23:00, na Praza do
Arquitecto Antonio Palacios. O día seguinte, venres 25, na mesma hora e
lugar, actuación de Dagad2puntas
e Nadadora.

O cómico Pedro Brandariz.

SALCEDA DE CASELAS
¬EXPO. II Serán da Carballeira. Nesta festa popular haberá
chourizada e viño, exposición de fotos antigas e aparellos de labranza,
ademáis de boa música. O sábado
26, ás 21:00, no torreiro de Picoña.
SANTIAGO
¬ACTOS. Obradoiro de astronomía. Este obradoiro para os
máis novos pretende ensinar aos rapaces até doce anos a observar o
universo. O venres 25, de 18:30 a
19:30, na Biblioteca Pública Ánxel Casal (Sala infantil).
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios auto-

res norteamericanos contemporáneos, até o 30 de setembro, na Galería Sol&Bartolomé.
Moi d'après moi, fotografía polo
alumnado da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, na Galería Trinta.
Cen anos de pintura galega, de
varios artistas, na Galería de Arte
Contemporáneo José Lorenzo,
praza do Toural.
Místicos encontros e achados
plásticos na obra de Eugenio Granell, até o 31 de decembro, na Fundación Granell.
¬EXPO. Madrasas de África. O fotógrafo Luis López Gabúexpón un
proxecto nado en 1999 tras da guerra
civil en Guiné-Bissau. Presenta a súa
visión das madrasas, escolas nas que
se ensina o Corán. Até o 1 de novembro, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Alfredo debuxa o camiño. Esta mostra presenta
unha escolma do traballo do veterano debuxante Alfredo González sobre o camiño xacobeo.
Así, como documentalista de lápis e papel, o debuxante presenta
a experiencia do Camiño de Santiago no seu inconfundíbel e solto
estilo. Até o 20 de outubro, no
Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Santiago 1909. No verán
de 1909 Santiago viviu un acontecemento sen precedentes na historia
galega como foi a Exposición Rexional Galega. Cen anos despóis, o
Colexio de Fonseca acolle unha mostra na que se recuperan do esquecemento 44 imaxes moi singulares.
Aberto até o 18 de outubro.

¬ MUSEOS
Casa da Lagoa (Sandiás)
A Casa da Lagoa (Centro de Interpretación da Lagoa de Antela), é
un local que se abriu neste ano
nunha antiga casa labrega no centro da vila de Sandiás (A Limia - Ourense) coincidindo cos 50 anos do
comezo das obras de desecamento da lagoa de Antela (19582008). Neste centro preténdese
dar a coñecer dunha forma didáctica a historia da lagoa máis grande
da península a través dun percorrido que abrangue dende a formación da antiga lagoa de Antela,
a súa desecación nos anos 60, até a
actualidade coa recuperación medioambiental das antigas areeiras.
Para iso preténdese levalo cabo a
través de modernos soportes audiovisuais (cámaras teledirixidas
para observar o que está a aconte-

Humidais da lagoa de Antela, na actualidade.

cer nos humedais, breve documental sobre a lagoa de Antela e
do patrimonio historico-artístico
da zona, etc.), paneis interpretativos, explicacións didácticas, etc.
Por medio destes recursos os
alumnos e visitantes poderán observar e coñecer a gran diversidade
de aves que habitan de forma esporádica ou permanente na co-

marca, tentando con isto incrementar a sensibilidade medioambiental, así como implicar ós rapaces/as na salvagarda do noso patrimonio cultural e medioambiental.
Casa da Lagoa, Sandiás.
Visita guiada, 1 euro, prezos reducidos a grupos.
Contacto en : 635 60 59 53 ou en casadalagoadeantela@yahoo.es.
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Frida é un novo achegamento
desde o teatro á poliédrica figura da pintora mexicana Frida
Kahlo, a cargo do grupo galego
A Internacional Teatro.

¬EXPO. Debuxos de Castelao.
Debuxos deCousas da Vidae outros
álbums, da colección Caixa Galicia. A
carón da mostra, outra do debuxante compostelán Isidoro Brocos.
Até este domingo 27, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Latexo dun mundo
convulso. Mostra colectiva de
fotoxornalismo de conflito con
imaxes tomadas por Sandra Balsells, Javier Bauluz, Clemente Bernad, Paco Elvira, Cristina García Rodero, Santiago Lyon, Kim Manresa,
Enric Martí, Fernando Moleres e
Gervasio Sánchez. Até o 22 de novembro, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. Mulleres de vida alegre. A mostra fotográfica, montada
pola organización Médicos do
Mundo, e que retrata a nada leda
vida do mundo da prostitución en
todo o mundo, pode visitarse até o
vindeiro mércores 30 de setembro,

no Centro comercial Área Central.
¬MÚSICA. Ciclo de Lied. O terceiro
concerto deste ciclo musical achegará unha nova voz, a do tenor Werner Güra, un especialista do xénero
que acturará por primeira vez na cidade, introducindo a Hugo Wolf,
compositor tardío do xénero. O martes 29, ás 21:30, entradas a 6 euros,
abonos a 15, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Pimpinela. O veterano
dúo de irmáns que actúan como parella no escenario vai dar un concerto
para disfrute dos seus fans, este venres 25, ás 22:00, entradas a 25 euros,
na Sala Capitol.
¬TEATRO. Malabaranda. O dúo
formado por Manu e Kote insiste
nos malabares como soporte ,incorporando tamén o clown e a música.
Nesta peza traballan con materiais
atopados no lixo. O venres 25 e sábado 26, ás 20:30, e domingo 20, ás
20:00, na Sala Nasa.

¬TEATRO. Frida. A actriz Manuela
Varela dá vida a Frida Kahlo, nunha
nova revisión da vida da controvertida pintora, o seu mito e a relevancia histórica do seu personaxe, a
cargo de A Internacional Teatro.
Este xoves 24, ás 21:00, no Teatro
Principal.
O SAVIÑAO
¬MÚSICA. Folión de Fachas. A
A.VV de San Martiño de Vilelosvai
celebrar, un ano mais, o Folión de
Fachas de Agucios, para o que non
é necesario ser de ideoloxía conservadora para acudir. Este ano ademais dos actos habituais acompañarán o folión con concertos a cargo
dos grupos: Pachanga Divina eCuchufellos.Ademais haberá un concurso de fachas con premios a facha
máis longa que se poida poñer en
pé (50€) e a facha infantil mellor feita
(25€). O venres 25, a partir das 22:00.

¬ CONVOCATORIAS
Berrobambán presenta cursos de
voz, corpo e narración oral
Ao longo dos tres próximos meses, a compañía Berrobambán Teatro ofrece ás persoas
interesadas a oportunidade de descubrir e
perfeccionar as capacidades expresivas do
corpo e da voz, e tamén propón tres cursos
monográficos de narración oral a cargo de recoñecidos profesionais.
Os cursos terán lugar no local de Berrobambán,
no número 12 da Avenida de Lugo (Santiago
de Compostela). As inscricións poden realizarse
a través do teléfono 981 573 626, ou enviando
o nome completo, teléfono e enderezo de correo electrónico a info@berrobamban.com.
O "Curso de movemento corporal para actores
e actrices", impartido por David Loira, traballará o corpo como ferramenta interpretativa, e
terá lugar, entre o 7 de outubro ao 23 de decembro, todos os mércores de 19.30 a 21.30.
Para este curso hai oito prazas, e o prezo é de
180 euros (150 con desconto, aplicable a estudantado, persoas no paro ou persoas que fagan
máis de un curso).
Por outra banda, "Curso de voz falada para actores e profesionais da voz", impartido por Ramón Bermejo, incidirá no coidado da voz
como elemento esencial de comunicación,
tanto no eido teatral como noutros ámbitos
laborais. É entre o 1 de outubro e o 17 de decembro, todos os xoves de 18.00 a 19.30, hai
dez prazas e o prezo é de 120 euros, 100 con
desconto.
Por outra banda, tres cursos monográficos
abordarán o mundo da narración oral dende
diferentes perspectivas. Cada un deles ten un
número de prazas mínimo (8) e máximo (12), e
custa 60 euros, ou120 os tres. Son sempre en
venres e sábado: o venres de 16.30 a 20.30, e os
sábados, á mesma hora pola tarde e tamén de
10.00 a 14.00 da mañá.

Paula Carballeira ofrece un curso sobre os
camiños da narración oral: as historias que se
queren contar, para que público e en que
contexto. A voz, a xestualidade, a creación de
personaxes, a estruturación da historia, o espazo e o vestiario serán algúns dos
contidos.Carballeira é actriz de teatro e Tv,
ten publicado 15 libros de contos, e é unha
das naradoras orais máis coñecidas do país. O
seu curso será o 23 e 24 de outubro.
"Bicoca de boca en boca, ou Contos que non
falten", é a achega do poeta, contacontos e animador sociocultural Celso Fernández Sanmartín, que leva recollendo contos e historias
toda a vida, con especial devoción polas persoas maiores, culturalmente refeitas na oralidade. O seu repertorio está composto por contos, historias e memorias ligadas á tradición oral
galega e tamén á europea. O seu curso será o
13 e 14 de novembro.
Por último, o "Laboratorio sobre a arte de contar
historias para principiantes", co experimentado
actor arxentino José Campanari, abrangue temáticas coma a imaxe na narración oral, a creación de universos, a estrutura oral da historia, a
figura e función do narrador.

VIGO
¬EXPO. Heteropías. Neste proxecto, Carlos Bunga realiza unha
aproximación á historia recente da
cidade de Vigo, á súa arquitectura e
urbanismo, aos seus cambios e
transformacións. Até o 18 de outubro, no Espazo anexo do MARCO.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas máis
interesantes da escena artística internacional. O seu traballo, vinculado a estruturas sociais ou políticas,
pretende cuestionar as relacións de
poder establecidas no ámbito artístico e no social. Até este 27 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente hacia os sectores de po-

Cursos sobre arte contemporáneo,
no MARCO de Vigo.
A partir do mércores 7 de outubro, comezarán
no MARCO tres novos cursos para adultos, impartidos por Ana Pereira Molares, e destinados a persoas interesadas en coñecer de primeira man os principais movementos e autores
da historia da arte contemporánea.
Dende o 7 de setembro está aberto o prazo de
matrícula para os tres cursos, que se pechará
unha vez que estean cubertas todas as prazas.
Tanto os programas detallados dos cursos
como as fichas de inscrición, están dispoñibles
na taquilla do MARCO (en horario de 11.00 a
21.00 de martes a sábados, e de 11.00 a 15.00 os
domingos) e no apartado “Actividades” da web
www.marcovigo.com.
Cursos:
De Picasso a Hirst: 30 figuras da arte contemporánea. 2ª edición deste curso, sobre artistas
da 2ª metade do século XX e inicios do XXI, con
especial atención aos creadores actuais
Datas: do 7 de outubro 2009 ao 26 de maio
2010. Horario: mércores, de 18.00 a 19.15.
Cursos cuadrimestriais:

Cursos de arte no MARCO de Vigo.

boación máis novos. No Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Gerardo Porto. Mostra
deste pintor coruñés. Unha invitación a viaxar, da man dos seus espléndidos pasteis e acrílicos, polas
paisaxes holandesas, cidades como
Venecia ou Amsterdam e Galiza.Até
o 11 de outubro, no Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Cé Tomé. Este artista
amosará as súas fotografías baixo o
título “Caso cerrado”, na sala Xantana, rúa Os Canos, 6, a carón do
García Barbón.
¬EXPO. Retrospectiva Maruxa
Mallo. Dezaseis anos despois de
que o CGAC lle adicase a mostra
inaugural do edificio á obra da musa
do surrealismo no Estado, a Fundación Caixa Galicia en colaboración
coa Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e o Concello de
Vigo pon en marcha unha das maio-

O protagonismo feminino na arte contemporánea.Unha nova visión da arte contemporánea a través de sesións monográficas sobre
mulleres artistas dos séculos XX e XXI.
Datas: do 7 de outubro 2009 ao 10 de febreiro 2010
A fotografía: historia doutra mirada. Unha
análise da historia da fotografía, dende o seu
nacemento ata as últimas tendencias. Datas: do
24 de febreiro 2009 ao 2 de xuño 201. Horario:
mércores, de 19.30 a 20.45.
IV congreso de ensinantes de música
tradicional galega
A Asociación de Gaiteiros Galegos está a organizar o IV Congreso de Ensinantes de Música
Tradicional Galega, que se levará a cabo no Auditorio da Facultade de Veterinaria, no Campus
Universitario de Lugo, durante os días 30 e 31
de Outubro e 1 de Novembro. Toda persoa que
queira expoñer algún tema relacionado co ensino da música tradicional poderá escribir unha
comunicación e presentala no Congreso.
As normas para a presentación de comunicacións serán as seguintes:
- O prazo de presentación dos resumos das comunicacións será do 1 ao 17 de outubro de
2009. O contido deberá ser enviado co seguinte
formato: letra “Times New Roman”, tamaño 12,
interliñado sinxelo. O contido deberá incluírse
nunha páxina como máximo (1 cara). Ademais
deberán indicarse os datos persoais do
autor/es que presenten a comunicación.
- Os autores das comunicacións seleccionadas poderán redactar o traballo in extenso até
o 27 de Outubro. Data límite para que todos
poidan ser incluídas na documentación oficial do Congreso.
- A duración das comunicacións non deberá ser
superior a 15 minutos de exposición.
- O envío das comunicacións deberá realizarse
por correo electrónico a secretaria@gaiteirosgalegos.comou por correo ordinario á Rúa Alfonso XIII nº7, oficina 8. 36002 Pontevedra.
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

O guitarista norteamericano
Ken Stringfellowtocará na sala
viguesa A Casa de Arriba, ademáis de noutros escenarios galegos, nesta semana.

res exposicións sobre Maruxa
Mallo. Até o 10 de xaneiro do 2010,
na Casa das Artes.
¬EXPO. Ramón Piñeiro, olladas no futuro. A personalidade
dunha das figuras máis representativas e influentes de Galicia da segunda metade do S.XX , en 21 paneis
nos que se diferencia unha primeira
parte: Singradura vital (1915-1990) e
unha segunda: Conciencia da Galeguidade, que reúne a obra colectiva,
a “Xeración Galaxia” e a súa obra persoal. Até o 1 de novembro, no Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO.En construcción 2. A
mostra quere difundir desde Galicia
o mellor da pintura española e internacional contemporánea (desde os
anos 70 do século XX ata hoxe) e
conta xa cunha nómina significativa
de artistas. Até o 4 de outubro, na
Fundación Barrié de la Maza.
¬ MÚSICA. Woden. Rock clásico

con toques de ska e metal. Concerto o sábado 26, ás 22:30, na
sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Zenttric. O pasado mes
publicouse o primeiro álbum desta
banda bilbaína formada por Gutxi
(voz), Mikel (guitarra), Iñigo (baixo) e
Javi "Moe" (batería). Actúan o sábado 26, ás 00:00, entradas de 7 a 9
euros, na sala Iguana Club.
¬MÚSICA. Karel García . O cubano Karel García actúa este xoves,
ás 23:00, entrada de balde, no Café
Uf, rúa Placer, 19. Repetirá o domingo 27, pero ás 21:00.
¬MÚSICA. Ken Stringfellow. O
cofundador de The Posies xunto a
Jon Auer, realizará un concerto
acústico, e nel presentará as cancións do seu último traballo disco- Ruta a Camariñas dende Vilalba.
gráfico en solitario, que se titula The rina e coreógrafa Branca Novosellout cover sessions. Vol 1. O luns neyra (1976, Lugo) presenta este
28, ás 22:00, na Casa de Arriba.
espectáculo de danza, de resoan¬DANZA/TEATRO.Nexus 6. A baila- cias bladerunnerianas no título. O

venres 25 e sábado 26, ás 22:00, no
Teatro Ensalle.
¬TEATRO.Ditea Teatro. O Trasno
Novo Teatroorganiza na parroquia
viguesa de Comesaña, uns encontros teatrais que este año cumpren
a súa terceira edición. O sábado 26
vai estar o grupo máis antigo da Galiza, Ditea de Santiago, coa obra
Acto imprevisto.
¬TEATRO/DANZA. Alicia Alonso e
o Ballet Nacional de Cuba. Xa
na vindeira semana, e baixo o auspicio de Caixanova, chega a Pontevedra unha das máis prestixiosas formacións internacionais de danza
clásica, dirixida pola mítica e incombustible Alicia Alonso. O sábado
26, ás 21:00, no Teatro-Sala de Concertos do Centro Cultural Caixanova.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO/DANZA. Alicia Alonso e
o Ballet Nacional de Cuba. Xa

na vindeira semana, e baixo o auspicio de Caixanova, chega a Pontevedra unha das máis prestixiosas formacións internacionais de danza
clásica, dirixida pola mítica e incombustible Alicia Alonso. O mércores
30, ás 21:00, no Auditorio Municipal.
VILALBA
¬ACTO. Roteiro pola Costa da
Morte. O Instituto de Estudios
Chairegosorganiza II Ruta "Por Galicia adiante - Andando a Terra", que irá
da Praia do Trece a Cabo Vilán, na comarca de Camariñas. O custo por
participante é de 25 euros, para
os/as socios/as do IESCHA, e 35 euros para os non socios (inclúe comida un restaurante da zona e autobús). Os nenos e nenas menores de
16 anos pagarán 5. A saída do autobús cara Camariñas, será nas inmediacións da Casa da Cultura, ás 8:30
horas do domingo 27 .

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Vendo piso en Vigo: Dúas
habitacións, salón/cociña, con
calefacción e dobre ventanal. Zona
García Barbón. Aparcamento
privado.130.000 euros prezo fixo.
Teléfono: 667083719. Chamar de 20
a 22 :00
 Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 Ofrece-se rapaz de 23 anospara
traballar. Experiencia de 4 anos en
SEUR e 2 anos nun protésico dental.
Contacto: 627 12 24 43.
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Catro persoas. Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Vendo Buxus Suffruticosa. En
terra: 30 ou mais cm. , 4 anos. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. , 500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mo-

bles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Vendo Guitarra Electrica Fernandes, 24 trastes, 2 pastillas Humbuckers, mastro palorosa, cor azul
"Oceanburst", impecable estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

 Aluga casa en A Veiga (A Mariña)
para todo o ano. Tel. 637 259084
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado, moi bó estado. Santiago de Comp. Tel: 679236 477
 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes, mesa extraíble
debaixo. Tel: 986417582, 669903948
 Busco relación con nais separadas ou divorciadas con fillos para
posible amizade e actividades conxuntas, preferentemente de Lugo
ou Ourense. Correo : luadeveran @
gmail.com
Ofrécese rapaza para coidar an-

ciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gasolina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.
 Home das Rias Baixas en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas
de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es
 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira.
En Moi bó estado e económico. Tel:
986 290219, preguntade por Conchi.
 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, 4 cuartos, 2 baños, salón comedor e trasteiro, 90

m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.
 Vendo dúplex de 130m2 na Avenida de Ferrol en Santiago.
656262385.
 Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.
 Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións.
Tel 658 824 262 • 986 298 530 • Vigo
 Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza
España. Tamén temporada verán
por semanas. Interesados chamar
ao 615 89 39 85 (Andrés).
 Vendo Audi A3 TFSI Attraction
novo, gañado en concurso. Ten 3
portas, gasolina, cambio manual,
cor vermella, 1.400 centímetros cúbicos, 125 CV. Tel: 636403156
 Mestre xubilado de 63 anos,
viúvo, galegofalante, boa persoa,

culto, que gosta da xadinería desexa
amizade con muller de 55 a 65 anos,
preferiblemente da zona de Pontevedra e Vigo. Tel. 986 84 16 98
 Vendo ovos da casa(ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada, ao pé do
monte Meda, crio galinhas da casa,
de crista pinheira e de Mos. Ceivas
numha zona libre de polución industrial e sen tráfico, beben auga
traida do monte, sen químicas, alimentadas con milho e erva. Tamén
vendemos pitas, coelhos e anhos
criados à maneira tradicional.
Manda e-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com e envio-che telf.
 Vendo camada de cachorros
border collie. Con bo pedigrí.
Tlf. 638303327
 Alúgase casa en Vegadeo (Asturias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Teléfono
985 63 55 02.
 Busco piso en Santiago en aluguer, para unha persoa. Preferible
zona vella ou perto.
Tel.: 609 81 75 05.

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Xosé Valiñas

Ryan Reynoldse Kristen StewartenAdventureland.

O cartel homenaxeando o grandísimo Saul Bass –o histórico
deseñador dos posters de Alfred
Hitchcock ou Otto Preminger–
queda moi bonito pero comeza
a ser un recurso moi manido:
aínda está recente o Queimar
despois de ler, dos Coen.

Megan Fox en Jennifer's baby.

EN CARTEL.

Noah Baumbach, recala alí logo
de graduarse na universidade
para asistir á definitiva perda da
inocencia xuvenil entre nubes
de algodón de azucre, atraccións baratas e crianzas vociferantes. A derradeira grande
aventura da postadolescencia
americana.

Adventureland

Jennifer's body

CLAUDETTE BARIUS

Dirixe: Karyn Kusama.
Intérpretes: Megan Fox,
Amanda Seyfried.
Terror. EE UU, 2009

Hai frases que definen unha carreira interpretativa. Megan Fox
promoveu a segunda entrega
dos Transformers revelando as
súas inclinacións bisexuais, e
agora busca titulares para o
novo filme relatando como lle
permitiu cumprir unha das súas
fantasías sexuais ao bicar apaixonadamente outra muller.
Pero non deixemos que as levedades, da que está a chamada a
ser a gran referencia sexual do
Hollywood dos próximos anos,
nos fagan prexulgar un filme interesante. Unha comedia negra
de horror –na que Fox interpreta
unha popular cheerleader convertida en sanguinario súcubo,
logo dun fallido sacrificio satánico– que oculta no seu equipo
responsábel dous dos talentos
con maior proxección da comedia norteamericana actual, o
dueto Diablo Cody-Jason Reitman, guionista e director respectivamente da indispensábel
Juno, aquí como libretista e produtor. O traballo de dirección
deixáronllo, desta volta, á realizadora Kary Kusama, unha cineasta que comezara con forza
alá polo 2000 con Girlfight, un
duro relato de supervivencia urbana ambientado no mundo do
boxeo feminino e premiado en
Sundance, Cannes e Valladolid.
Despois perdeu credibilidade ás
ordes de Charlize Theron na rutinaria Aeon Flux.

ABBOT GENSER

Soledad Villamil e Eduardo Darínen
O segredo dos seus ollos.

Matt Damonen The informant.

O segredo dos seus ollos

The informant

Dirixe: Juan José Campanella.
Intérpretes: Ricardo Darín,
Soledad Villamil.
Drama. Arxentina, 2009

Dirixe: Steven Soderbergh.
Intérpretes: Matt Damon,
Scott Bakula.
Drama. EE UU, 2009

Volve o dúo que prendeu a mecha do boom arxentino. Campanella e Darín forman tándem
de novo tras a triloxía das chuvias, os amores, os fillos, as noivas e as lúas de Avellaneda.
Fano, ademais, recuperando a
coprotagonista feminina da primeira, Soledad Villamil. A novidade é a ausencia, por vez primeira, de Fernando Castet, até
agora un fixo nos guións. Campanella volve ao formato cinematográfico logo de varios anos
de aventura televisiva trasatlántica, nos EE UU, con episodios
de House, entre outras, e a fallida Ventos de auga no apartado hispanoarxentino, adaptando a novela A pregunta dos
seus ollos, de Eduardo Sacheri,
sobre as tribulacións do funcionario de xulgado empeñado en
escribir un libro sobre un caso
no que estivo involucrado nos
escuros e turbulentos anos 70
arxentinos. Menos comedia,
moita menos, da habitual e
máis intriga, case thriller.

A nova aventura do prolífico Soderbergh –ten aínda pendente
de estrea a experimental The
girlfriend experience– tras o díptico revolucionario adicado ao
Che retoma personaxes e escenarios cos que está moito máis
familiarizado. Con resonancias
do seu Erin Brockovich, nesta
ocasión adapta a estensa reportaxe novelada do xornalista Kurt
Eichenwald sobre a sonada operación do FBI, que a principios
dos 90 permitiu desenmascarar
as prácticas oligopólicas dunha
coñecida corporación de produtos agrícolas, grazas á colaboración dunha encuberta gorxa
profunda no cadro de directivos
da compañía, un entregado
Matt Damon que, disque, engordou 25 kg para dar credibilidade á personaxe. Nas mans de
Soderbergh esta historia, baseada en feitos reais, convértese
nunha batedora de xéneros que
brinca da comedia negra ao thriller, pasando polo drama, sen
ningún tipo de contemplación.

Dirixe: Greg Mottola.
Intérpretes: Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart.
Comedia. EE UU, 2009

A mercadotecnia do desexo só
ten un verdadeiro rival da súa altura no actual universo do show
business, e non é outro ca a
mercadotecnia da nostalxia. As
dúas combinadas dan forma á
fita coa que Mottola –Supersaídos– se emancipa da protección
de Apatow. A súa sociedade remontábase aos días da televisiva Undelared, a efémera sitcom na que o novo gurú da comedia norteamericana comezou a definir o seu estilo. A orixe
pesa, e hai moito da actitude
Apatow nesta farsa posmoderna ambientada no cálido verán do 1987, co escenario dun
parque de atraccións de segunda división como pano de
fondo. Eisenberg, o maior dos fillos do disfuncional clan Berkman na Historia de Brooklyn, de

Escena de Destino: Woodstock.

Destino: Woodstock
Dirixe: Ang Lee.
Intérpretes: Liev Schreiber,
Emile Hirsch.
Comedia. EE UU, 2009

Con proverbial, e distanciada,
ironía oriental enfoca o taiwanés Lee a súa peculiar homenaxe ao Festival dos Catro días
de Amor, Paz e Rock and Roll no
ano dos fastos do 40º aniversario. Lee recorre de novo ao seu
guionista de cabeceira dende os
días de Pushing hands, James
Schamus, para adaptar as memorias de Elliot Tiber, un dos
máis descoñecidos “pais” do espírito Woodstock, un decorador
de interiores fracasado que
deixa o bohemio ambiente do
Greenwich Village de finais dos
60 para botar unha man no moribundo negocio familiar, un
motel rural de cuarta categoría
situado na granxa colindante co
mítico terreo onde se ía celebrar
o histórico festival de festivais.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Xadrez de amor.
En 1905 Ignasi Casanovas atopou en Barcelona un manuscrito de tres coñecidos escritores valencianos do século XV: Francí de Castellvi, Narcís Vinyoles e Bernat Fenollar. O libro intitulábase Scachs d'amor e era un obra poética que utilizaba o xogo
como alegoría amorosa e contiña os indicios da primeira partida na que se modificaban os movementos da dama e do bispo que ata aquel entón eran pezas moi limitadas no seu alcance. En 1914 Ramón i Planas fai unha premonitoria copia fotográfica,
que se atopa na Biblioteca de Cataluña, do manuscrito, que desapareceu durante a
guerra civil española. O poema na súa estrofa 54 di: “Mas nostre joch de nou vol enremarse / de stil novell e strany a quien bel mira”, o noso xogo quérese engalanar dun
novo estilo sorprendente, e na marxe pon: “Diu que la reyna vagie axi com tots, sino
Cavall” Digo que a dama teña o movemento de todas as pezas excepto o cabalo.
Castellvi, Franci
Vinyoles, Narcis
Valencia. 1475. B01: Defensa Escandinava.
Comenza a considerarse Valencia como
berce do xadrez moderno, e esa é unha
das razóns de que o encontro de exhibición entre Anatoli Karpov e Gary Kasparov para celebrar o 25 aniversario do seu
emblemático e enconado match pola co-

roa mundial se celebre nesa cidade do 21
ao 25 de setembro, e que consistirá nun
enfrontamento a 12 partidas, 4 semirrápidas e 8 rápidas. Pero vexamos a modo
de curiosidade a partida á que se fai referencia en Scachs d'amor. 1.e4 d5 2.exd5
Dxd5 a dama diríxese con premura ó
centro para estrear as súas novas facultades. A gran amplificación do movemento da dama tal vez foi tamén un re-

flexo social simbolizado no xogo do poder real exercido por Isabel a Católica,
3.Cc3 Dd8 4.Ac4 Cf6 5.Cf3 Ag4 6.h3
Axf3 7.Dxf3 e6 8.Dxb7 Cbd7 9.Cb5 Tc8
10.Cxa7 Cb6? 11.Cxc8 Cxc8 12.d4! Cd6
13.Ab5+ Cxb5 14.Dxb5+ Cd7 15.d5
exd5 16.Ae3 Ad6 17.Td1 Df6 18.Txd5
Dg6? Diagrama 19.Af4 Axf4??
[19...De4+ 20.Rd1 Dxf4±] 20.Dxd7+ Rf8
21.Dd8# mate 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Respostas axeitadas que resolven unha cuestión ou problema.
2- Aquelo que, antes de impoñerse o do “curriculum”, había que
presentar para conseguir un traballo. 3- Filme mexicano de Luís
Buñuel. ADificultade para respirar, desacougo. Fío natural obtido
do gando ovino. 4- Localidade de Ourense, famosa polo seu pan.
Repetición natural dun son, ao rebotar. Amargura acompañada
de maldade, bile. 5- Unidade monetaria do Perú de 1986 a 1991
que substituíu ao sol. Símbolo do Uranio. Diminutivo algo bobo
co que algunhas parellas se dirixen ao/a amado/a. 6- Límite exterior ou extremo, beira dunha cousa. Un punto, cando o dan en
Eurovisión. 7-Óso da cadeira que intervén na formación da pelve
ósea. Primeira letra. Coller, termar. 8- Astro rei, dinlle. Unidade de
traballo no sistema cexesimal, que representa o realizado por
unha dina cando o seu punto de aplicación percorre 1 cm. Prefixo grego que indica costume, moral, carácter. 9- Prefixo que indica que algo foi, e xa non é. Disparos. Campión.10- Natural da
patria de Sandino. 11- Secundario, que depende de algo principal ou está unido a este.
Verticais:
1- Admitisen a alguén na súa casa ou compañía. 2- Investigación
sobre a estructura da Lúa pola análise das súas rochas. 3- “De” en
Inglés. Elemento usado para soster un libro, partitura ou discurso. Consoante repetida. 4- Liorta, enredo. Que xa non está. Unha
das onomatopeas do son do reloxo. 5- Cidade. Símbolo do osíxeno. Outro nome de Irlanda. 6- Recuando, retrocedendo, cara a
atrás. Moedas simbólicas que entrega o noivo á noiva. 7- Abreviatura de “información”, que aparece en certos dominios de
internet. Símbolo do Flúor. “A .......”, expresión inglesa adoptada
por estos lares no seu día, e que significa “a eito”, en moita cantidade. 8- Burato. Contracción de preposición e o artigo “a”. Punto
cardinal. 9- Símbolo do níquel. Realízase. Nese sitio.10- Natural
de Salerno. 11- Abondoso en salitre.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

Encher os cadriños cos números do 1 ao 9, sen repetir ningún cadro, nin liña, nin ringleira.

AUTODEFINIDO

doado

48 contra e portada 2.qxd
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Xan Carballa

E

n 2007 xa todos os indicadores anunciaban
que as cousas viñan mal
pero ninguén se atrevía a vaticinar o desastre, baixo a idea
de que se se anuncia o irremediábel, as ondiñas veñen

CRISE
SEN PRESOS
acaban convertidas nun tsunami. Pero os silencios cómplices remataron co de-

rrumbe de Lehman Brothers.
Agora que hai que salvar
desde a iniciativa pública as
soberbias dos hooligans do libre mercado. Hai quen pretende reducir a decisión da
política á omnisciencia dalgúns técnicos. Os optimistas

dos brotes verdes din que albiscan a luz do túnel, os partidarios de canto peor mellor
anuncian outro millón de parados no horizonte. Pero da
banca, que provocou o desastre, non meteron a ninguén
preso.G

Leonardo Iglesias vive de lles dar segundas oportunidades a múltiplos obxectos. Dirixe unha franquía de segunda
man en Vigo, un rastro moderno, no que predominan sobre de todo aparellos electrónicos
a prezos competitivos. O seu negocio está en auxe grazas á cultura de consumo e á falta de faiados nas casas.

‘As cousas non teñen por que morrer no lixo’

PACO VILABARROS

Cal é a tradución literal de
‘converter’?
É o que transforma en cartos as
cousas.
Que foi antes que convertedor?
Traballei como xefe de sección
en grandes superficies.
Como chegou até aquí?
A través dun proceso de selección.
Que fai un convertedor? Ma xia?
Non se trata de maxia, simplemente buscar unha alternativa
para que a xente que queira
desprenderse dun produto
poida facelo.
A reutilización forma parte do
lema do seu negocio?
A idea básica é que as cousas
non teñen que morrer necesariamente no lixo.
A xente trae obxectos que non
teñen posibilidades de venda?
Hai cousas que non se poden
aproveitar porque xa non funcionan. Os puntos limpos e as
chatarrarías están para iso.
Notan a costa de setembro?
Este é un negocio que traballa
todo o ano. Recibe a xente que
vende porque necesita cartos e
xente que se desfai das cousas
porque non as necesita. O que
notamos duns anos para acá é
un cambio de mentalidade.
Antes a xente amoreaba as
cousas e levábaas para o faiado.
Agora a tendencia é desfacerse
delas.
A crise aumentou a oferta?

PACO VILABARROS

Máis que a crise, o consumismo. Antes era difícil que entrase un ordenador portátil ou
un televisor LCD nos andeis.
Hoxe en día é moi frecuente.
Hai choios?

Sempre tentamos vender o
produto na metade de prezo do
que pode custar no mercado.
E historias?
Anécdotas había máis nos comezos, alá polo 97, cando abri-
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mos. Daquela ten vido xente
con animais disecados e obxectos que non mercabas pero
que chamaban a atención.
Sente que lles fai un favor aos
seus clientes?
Non o interpreto como un favor, é un negocio.
A xente ten reparo en acudir a
este tipo de negocios?
A idea da segunda man está estendida non só no comercio físico senón a través de páxinas
da internet.
Como fan as valoracións?
A base é o prezo de novo e sobre el calcúlase o prezo de segunda man.
E faise no momento?
Se podemos verificar o seu bo
funcionamento si.
Hai un perfil de cliente?
Prima a heteroxeneidade.
Podería dicirme que lle sobra á
xente?
Sobre todo os aparellos electrónicos, por esa voráxine cultural de pasar dunha cámara
de 7 megapíxels a outra de 12.
Que ten de gratificante este
traballo?
A vantaxe é que non hai rutina
e a tenda cambia totalmente
dun día para outro. Para nós
un produto que leve máis de
tres ou seis meses na tenda ten
que baixar de prezo para buscarlle saída.
Pode resistirse e non mercar
entre tanto chope?
Ao final vacínaste de sentido
común e acabas inmunizado.G

D

ubidando a cal das plataformas cidadás a favor do
galego adherirse? Benvidos ao
club. Eu estou xa apuntada polo
menos en dúas –que se vexa que
estamos engagées– porque se
permite a dobre militancia, pero
tendo en conta que hai outras
tantas no forno, non sei se imos
dar feito, o día non ten horas
abondas para tanto apostolado.
Non hai nada máis perigoso
ca as boas intencións. Nestes
meses de estupor, indignación e
parálise dúas grandes conviccións foron callando entre os galegófilos: a necesidade de recuperar o liderado do discurso e a
confirmación de que a Mesa xa
non era, nin podía volver ser, un
lugar de reunión cómodo para
todos. E do monopolio pasamos
aos reinos de taifas que tanto nos
prestan. Tres aeroportos, sete
campus, nonseicantos auditorios e pazos de congresos, e
agora unha plataforma polo galego por parroquia. A defensa da
lingua tivo as súas Yoko Onos, si,
pero é absurdo que coa escusa
de evitar os personalismos e a
patrimonialización do asunto
ninguén queira ir xa do ganchete
máis que consigo mesmo. A pretensión tería que ser exactamente a contraria: ampliar e non
xibarizar, chamar por todos e
non facer redutos de luxe.
Felicitando e agradecendo a
cantos decidiron dar un paso
adiante, agora toca pedirlles a
xenerosidade e a intelixencia de
se arrexuntaren o antes posible,
e de non queimar os esforzos en
competir pola hexemonía senón en atopar esas novas mensaxes que non dan aparecido.G

’’

Edomonopoliopasamos
aos reinos de taifas
que tanto
nos prestan”

